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PRESENTACIÓ 


Barcelona és a punt de finalitzar la transfor
mació més important d'aquest segle. Els Jocs 
Olímpics han significat una extraordinària 
mobilització de tota mena de recursos, tant 
econòmics com humans, i alhora l'engresca
ment d'institucions, empreses i ciutadans en 
el projecte. 

En aquest període excepcional de preparatius 
hem patit les molèsties de les obres i la ciutat 
s'ha adaptat a funcionaments també d'excep
ció. Al costat dels inconvenients, hem gaudit 
de l'efecte beneficiós d'una gran quantitat i 
qualitat d'inversió tant pública com privada, i 
també de l'admiració i el reconeixement de 
les persones d'altres contrades. 

En aquest marc, el Pla d'Actuació Municipal 
per al quadrienni 1992-1995 es planteja l'ob
jectiu de retornar la ciutat a la normalitat. 

Però no a la normalitat d'abans, sinó a una de 
nova, a un nivell més alt en equipaments, ser
veis i condicions de vida dels ciutadans. 

En els darrers anys hem endegat el Pla Es
tratègic Barcelona 2000, un esforç de col.la
boració públic i privat, amb la participació de 
més de dues-centes institucions implicades 
per aprofundir en la reflexió sobre el futur de 
la ciutat. L'ampli procés de debat i consulta 
ha servit per recollir aspiracions de molts sec
tors ciutadans, i també ha posat amb més 
força sobre la taula la realitat de l'arrelament 
metropolità de la Barcelona central, com tam
bé els lligams consubstancials de Barcelona 
amb Catalunya i amb la xarxa de les sis capitals 
properes. Aquests i altres plantejaments són 
els que han inspirat les línies mestres de l'ac
tuació municipal per als propers anys. 
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l. EVOLUCIÓ DE LA CIUTAT 

La població 

El1991la població del municipi de Barcelona 
ha estat d'l.643.542 habitants, segons les da
des oficials, encara no publicades, del Padró. 

Els trets estructurals bàsics que han marcat 
l'evolució demogràfica dc la ciutat han estat 
tradicionalment una fecunditat reduïda i la 
importància de les migracions. Però hi ha un 
fet nou: el moviment demogràfic de Barcelo
na en els moments actuals es caracteritza pel 
signe negatiu de tots dos components, el ve
getatiu i el migratori, sense que es pugui albi
rar a curt termini un canvi de tendència. 

L'emigració mantè per als noranta el seu 
caràcter de factor clau, el que té més inde
pendència i cimés explicatiu. El saldo migra
tori es manté negatiu malgrat un nombre 
creixent d'arribades a Barcelona. Hi ha, 
doncs, esponjament, però també substitució. 

Entre el1959 i el1975, el boom demogràfic 
barceloní es basava en el fort creixement de la 
immigració i en una alta natalitat. En el quin
quenni següent, la població s'estabilitza per
què el creixement natural compensa la pèrdua 
de població en canviar de signe els saldos mi
gratoris. 

Entre el 1986 i el 1991 el mateix moviment 
natural passa també a ser negatiu. Canvi qua
litatiu de gran importància. Els naixements 
passen a ser inferiors en nombre a les defun
cions, com era tradicional a la Barcelona 
d'abans dcl1920 on, però, la immigració con
trapesava els seus efeCtes. La causa d'aquest 
comportament del component vegetatiu rau 
avui en part en el progressiu envelliment de la 
població,i els efectes corresponents sobre la 
taxa de mortalitat, però el canvi és determinat 
sobretot per la reducció ininterrompuda de 
les taxes de natalitat. 

Considerant la ciutat real, és a dir, la central i 
la seva àrea d'influència, també poden distin
gir-s'hi clarament dos períodes. 

l. Augment de la població al llarg de l'etapa 
1950-81, degut en bona mesura a la forta im

migració procedent de la resta de l'Estat; (lmb 
un creixement més intens de la resta de l'Arca 
Metropolitana de Barcelona, fet que va ori gi
nar l'aparició d'improvisades ciutats dormito
ri que encara avui arrosseguen dètlcits 
importants en matèria d'infrastructures, ser
veis i equipaments. 

T:\ULA l. EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ 1950-91 (en milers) 

1950 1960 1970 1981 1986 1991 

Ban:don:\ 1,277 1,527 1,742 1,753 1,702 1,644 

Resta AMB 265 450 9~3 1,392 1,381 

AMB 1,542 1,977 2,725 3,145 3,083 

Rcst.l Regió I 347 503 730 960 1,008 

Regió I 1,889 2,480 3,455 4,105 4,091 

TAXES DECREIXEMENT DE LA POBL\CJÓ 1950-9l(cn pc¡·ccntJtgcs} 

1960-50 1970-60 1981-70 1986-81 1991-86 

lkrcclona 19.57 14.11 0.61 -2.90 -3.42 

RcstaA:vlB 69.77 118.23 41.64 0.80 

AMB 28.21 37.84 15.41 -1.97 

Resta Regió I 44.94 45.19 31.55 4.98 

Regió I 31.28 39.32 18.82 -0-35 

Fo11ts: A.\1B, EstadíHiques bàsiques 1989. AMB, Pob!Jdóde I'A.\-{B l'any 1986. 

SetTei J\!unicip.11 d'bt;ldística, Primeres tl.ldcs provision.1ls del Padró dc !991. 


2. Canvi de signe de l'evolució demogràfica a 
partir del1981, que en el conjunt de l'AMB 
es tradueix en estancament de la població, i a 
la ciutat de Barcelona en la reducció del nom
bre d'habitants, conseqüència d'un cúmul de 
factors: l'impacte de la crisJ econòmica sobre 
l'activitat i l'ocupació de l'Arca, l'evolució del 
mercat immobiliari, la descentralització de 
l'ocupació industrial dins la província, i el 
procés dc terciarització registrat a la ciutat de 
Barcelona. Només la segona corona metro
politana (Regió I excepte AMB) manté un 
creixement positiu en aquest període ( +5% 
entre el1981 i el1986). 

La pauta d'evolució demogràfica de l'AMB és 
clarament marcada pel saldo migratori nega

9 

http:J\!unicip.11


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

tiu. Encara que a Barcelona el creixement na
tural va ser reduït entre el 1981 i el 1986 
( +7.095 habitants), a la resta de l'AMB va ser 
molt intens ( +51.834 habitants), la qual cosa 
va compensar una part de la caiguda d'aquest 
àmbit, que va perdre en el seu conjunt lO .845 
persones en el quinquenni de referència. A la 
segona corona metropolitana, el saldo migra
tori positiu i el creixement natural contribuei
xen pràcticament en la mateixa mesura al 
creixement de la població ( + 47.637 persones). 

TAUL:\2. CREIXE!\!E:-iT NATURAL I JVl!GRATOR! 

1981-86 !lJrcdona Rcst.1A~IB ;\~IB Rcst.l Rc¡;ió I Regió! 

CllEIX.TOTAL ·50,815 -10,845 ·61,660 47,637 -14,023 

Naixements 90,910 83,166 174,076 

Ddi1ncions 83,815 31,332 115,147 

CREIX.NATUR. 7,095 51,834 58,929 22,445 81,374 

CREIX.MIGRAT. -57,910 -62,679 -120,589 25,192 -95,397 

TAULA 3. DISTRIBUCIÓ DE LES J\il!GIV\CION"S 1981-86 

011\n\cp. ltcgiúl Cuahtnr.t Res¡,¡ 


Bmdon.1 IIJrcdon.l C\,·.0\B CKRq:ió! Esp.Hl)'.l Rcst.t,\!ún Tou! 


Barcelona 

Immigració 

Emigr.1ció 

Saldo Migratori 

21,935 4,543 

29.731 19,632 

7,796 -15,089 

5,622 13,968 

15,808 34,332 

-10,186 -20,36-1

2,528 

1,975 

553 

48,596 

101,478 

-52,882 

CMB exc. Barcelona 

!mnligracíó 29,731 

EmignKió 21,935 

s~ldo ~!igr.uori 7,796 

43,-!25 6,979 

-!3,425 ¡7,565 

o -10,586 

4,666 18,286 

12,420 56,556 

-7,754 -38,270 

3,983 

1,486 

2,497 

107,070 

153,387 

-46,317 

Total CMB 

!mmigr.Kió 

Emigració 

S.lldo~ligr.uori 

29,731 

21,935 

7,796 

65,360 li ,522 

73,156 37,197 

-7,796 -25,675 

10,288 32,254 

28,228 90,888 

-17,940 -58,634 

6,51 I 

3,461 

3,050 

!55,ú66 

254,865 

-99,199 

FONT: AMB, L1pobladódci'AMB J';my 1986. 

Dels barcelonins que emigren, més de la mei
tat (57%) es dirigeixen a altres indrets dc la 
província de Barcelona, ellS% van a la resta de 

I. Unie .'un bit per al qua! es dispos.1 d',1qucst tipus d'int(>nució, ¡quc,colll éss,llltlt, 

>lplcgava 27 municipis, tots els qu.lls formen part dc l'àmbit dc I'E¡\JSHT!l (A~·lB) 

lO 

Catalunya, cl26% a la resta d'Espanya i un2% 
a l'estranger. 

Així mateix, pot constatar-se la importància 
del t1uxos interns dins la primera corona me
tropolitana. 

Pel que fa al destí dels moviments migratoris 
originats a la CMB', cal remarcar la intensitat 
de l'emigració a la primera i segona corones 
metropolitanes i, en especial, a la resta d'Es
panya, fet explicable a partir del retorn d'an
tics immigrants a la seva regió d'origen. 

En definitiva, esponjament de Barcelona i la 
redistribució esglaonada a Catalunya a favor 
de les àrees més excèntriques. 

A la Taula següent es presenta l'estructura 
d'edats dels àmbits considerats en els darrers 
anys padronals disponibles. Pot observar-s'hi 
el procés d'envelliment de la població en els 
diversos àmbits analitzats. Els avansos del Pa
dró de 1991 posen dc manifest que, a Barce
lona, el pes dc la població més gran de 65 anys 
sobre el total va passar d'un 13,4% l'any 1981 
al 17,2% del 1991, mentre el de la població 
menor de 15 anys baixava del21,4% all4,6%. 

TAULt\4, Es·rRUCl"URA D'EDATS 

1981 

B.lrcdon,l resta Ov!B CI\. IB Rem Regió I Regió I 

0-14anys 21.4 29.7 24,9 27.9 25.6 

15-29 21.4 '" _,).:;> 22.3 23.9 22.7 
30-44 18.8 21.4 211.11 19.1 19.8 

45-64 25.0 18.5 22.3 19.7 21.7 

65 i més 13.4 6.9 10.5 9.3 10.2 

TOTAL 100.11 100.11 1110.0 1110.0 100.0 

1986 

Barct:lon.1 RcsuCMB C\!B Rest,l Regió I Regió I 

O-l4;mys 

15-29 

30-4-l

45-64 

65 i mé~ 

17.9 

22.8 

19.2 ,. ,
_:;¡_,) 

1-1-.8 

25.6 

24.3 

21.6 

20.4 

8.1 

21.3 

23.5 

20.3 

23.1 

11.8 

23.8 

23.9 

20.4 

21.1 

lO.ï 

21.9 

23.6 

20.3 

22.6 

11.5 

TOTAL 100.0 IIIII.O 100.0 100.0 1110.11 

FONTS: AMB, Estadístiques municipals 1989. I.E.C., Anuari Esra

dístic dc Catalunya, di\'crsos anys. 



L'evolució de la població dels districtes de 
Barcelona al llarg del decenni 1981-1991 
presenta diferències notables entre uns i al
tres. En primer lloc, cal remarcar la pèrdua per 
part del districte de Ciutat Vella de quasi un 
quart de la seva població entre el 1981 i el 
1991. Dels altres districtes, els que redueixen 
la població en major grau que la mitjana de la 
ciutat són Gràcia ( -9 ,O), Nou Barris i l'Eixam
ple ( -8,8), i Horta-Guinardó ( -8,3). L'únic 
districte que augmenta la seva població el 91 
respecte a deu anys abans és el de Les Corts 
( +6,5). Sarrià-Sant Gervasi també presenta 
taxes positives entre el 1981 i el 1986, però 
no arriben a compensar la disminució del 
quinquenni 1986-1991. 

TAULA 5. EVOLUCIÓ DEL:\ POBLACIÓ DELS DISTRICTES DE BARCELONA 

ENTRE A~NSPADRON:\LS.i9SJ-9l.(ENPERCE:\'TATGE ¡ 

1981-Só 1986-91 !981-91 

DISTRICTE 

CIUTAT VELLA -1-!.5 -10.5 ?' ._,),;) 

EIXAMPLE 4.I -4.9 -S.S 

SANTS·MONT)UÏC -2.8 -2.1 A.S 

LES CORTS 6.4 O.I 6.5 

SARRIÀ·SA>lT GERVASI 1.4 -2.4 ·LO 
GRÀCIA -5.5 -3] ·9.0 

HOI\TA·GUINARDÓ ·U -3.9 -8.3 

NOU BARRIS -4.8 -4.3 -8.8 

SANT ANDREU -3.9 -l.ï -5.6 

SA:--lT ii'IARTÍ -2.9 -1.2 ·4.0 

TOTAL BARCELONA ·3.8 .J.4 -ï.O 

FONT: Scrn~i !\1unicipal d'Estadística, Dades ¡mwisionals del P.ldró dc 1991. 

Si s'analitza l'estructura per grans grups 
d'edat de la població dels districtes de Barce
lona que es desprèn dels Padrons del1986 
i el1991, cal remarcar el pes especialment ele
vat de la gent més gran de 65 anys a Ciutat Ve
lla, l'Eixample i Gràcia. 

Els districtes amb un percentage de menors 
de 25 anys clarament superior a la mitjana de 
la ciutat són Les Corts, Sant Andreu, Nou Bar
ris, Sant Martí i Horta-Guinardó. De tota 
manera, cal remarcar la brusca davallada del 
pes dels menors de 15 anys en alguns 
d'aquests districtes entre el 1986 i el 1991, 
especialment a Nou Barris, Horta-Guinardó i 
Les Corts. 

TAL'!.:\ 6. ESTRl1CTL'RA DE LA POBL:\CIÓ DELS DISTRICTES DE BARCI·> 

LO:\:\ PER G!l\:\S GRC!'S D'EDAT. PADRÓ 1986. 

0-15 15-24 25-M 65 i més 

DISTRICTE 

CI UTATI'ELLA 12.63 13.9ï -t9.ï8 23.62 

E1XA1\IPLE 14.87 14.36 50.ï4 211.04 

SA:-iTS·"IO:-JT)UÏC 1ï.9ï 14.45 52.48 15.10 

LES CORTS 21.02 15.68 52.ïï 10.53 

SAI\1\IÀ·S.,;:TGERVASI I6.70 18.23 50.2ï 14.8I 

GRÀCIA I6.H 14.25 51.25 I8.06 

HOI\TA-GUINARDÓ 19.80 16.80 51.95 liAS 

>!OU BARRIS 20.02 lï.55 51.90 10.53 

SANT ANDREU 20.88 15.04 52.80 11.29 

SANTMAirrí 19.4ï 15.62 52.26 12.65 

TOTAL BARCELONA 1ï.94 15.62 51.62 14.82 

FON?~· Emdística~·lunidpal. Padró d'Habitants 1986. Ajunt;\mcnrdc Barcelona. 

L'activitat econòmica 

Barcelona configura una concentració de 
gran importància econòmica, tant per la ri
quesa produïda, com per l'ocupació que ge
nera, el nombre d'empreses i la renda dels 
seus habitants. El pes de l'economia de la ciu
tat en el conjunt de l'economia catalana i es
panyola és ben notable, com ho és de manera 
capital la seva influència sobre l'evolució de 
l'activitat del seu entorn immediat. 

Per al1991 i el1992 s'ha calculat un Produc
te Interior Brut de 4,2 i 4,7 bilions de pessetes 
respectivament. D'acord amb això, Barcelona 
aporta el 42% del total de Catalunya, i el 8 % 
del PIB espanyol, quan el pes de la població és 
del28,4 i el4,4% en cada cas. 

Es tracta d'una concentració fonamentalment 
terciària, amb predomini dels serveis perso
nals i a les empreses. Però la ciutat és també el 
principal centre industrial de Catalunya. Amb 
xifres del1986, d'un total de 630.000 llocs de 
treball, més de 400.000 eren terciaris, i uns 
200.000 industrials. Barcelona superava el 
cinturó industrial que l'envolta en 85.000 
places d'ocupació en el sector secundari. 
L'evolució més recent no ha canviat aquesta 
realitat. 

Els serveis personals i a les empreses , que in
corporen les administracions públiques, 
educació, sanitat i assistència social, contri
bueixen amb un 35 per cent del valor afegit de 
la ciutat. El sector de transports i comunica
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cions i el de comerç i hostaleria partiCipen 
amb un 20 per cent del conjunt cadascun. Els 
sectors industrial i manutàcturer aporten un 
altre 20 per cent. 

El teixit empresarial és complex i diversiticat, 
tant des del punt de vista sectorial com de la 
dimensió de les empreses. Aquesta estructura 
productiva és un tàctor d'estabilitat i equilibri 
econòmic i també social. I un element de pri
mer ordre que li contèreix una flexibilitat i 
una capacitat de resposta especítica davant 
una conjuntura canviant. L'any 1990, la dis
tribució d'empleats per grandària de les em
preses ha estat la següent: 

22% d'empresaris individuals i professionals, 
13 %d'assalariats en empreses de menys de 5 
treballadors, 36% en empreses de 6 a 100 tre
balladors, i 35 % en empreses de més de 100 
treballadors. 

L'altre tret que caracteritza el funcionament 
ecònomic de la ciutat és l'elevadíssim com
muting que manté amb els municipis del seu 
entorn, tèt que permet constatar l'existència 
d'un mercat de treball en el qual el paper de la 
ciutat central és crucial per als nivells d'ocu
pació i de renda. Només cal tenir present que 
Badalona, Cerdanyola, Cornellà, Esplugues, 
L'Hospitalet, El Prat i Santa Coloma de Gra
menet tenen més del43 per cent dels seus em
pleats treballant a Barcelona. 

TAULA 7. LJ.OCS DETREBAIJ.PERSECTORS.Al\Y 1986 

Barcdon.t lt~~t.tAi\IB Tot.dAi\IB RN<tRcgiól lkgió I 

AGRICUl:l"UIVI 0.25 1.06 0.49 2.93 1.10 

E~ERGIA. 1.42 1.09 1.32 O.ï4 !.17 

INDÚSTRIA 25.36 44.99 3i.i6 49.68 3 5 
CO)ISTRUCCIÓ 3.28 3.80 3.43 5.44 3.93 

SERVEIS 55.40 42.29 51.53 37.30 48.01 

NO CO:\'STA 14.29 6.77 12.07 391 10.05 

TOTAL 100.011 100.011 100.00 100.00 1110.00 

Del contrast entre els llocs de treball i el nom
bre de treballadors que viuen a la ciutat, es pot 
deduir el paper que té Barcelona com a gran 
centre d'activitat metropolità: l'excedent de 
llocs de treball localitzats respecte dels emple
ats residents és de més de 100.000 persones, 
de les quals el 50% corresponen al sector ter
ciari, el 25% a l'industrial i el 10% a la cons

trucció (la meitat dels llocs de treball són ge
nerats per aquest sector). 

TAC LA 8. SALDO E:\TRE LLOCS DE TREB:\!.L I POBI.ACIÚ ÜCL'PADA RESI

DE~T PEllSECTORS.l986 

Barcelona Rem amb .1mb Rt:sta!U Regió! 

AGRICUl:l"UI\A 702 -552 174 -384 -217 
E;'\;ERGIA. 1,743 -383 1,344 ·1,41 I -67 

INDÚSTRI.' 25,383 -35,331 -9,432 8,656 -819 

CONSTRUCCIÓ 10,351 -10,323 142 -1,757 -1,622 

SERVEIS 56,853 -49,875 6,578 3,604 10,223 

NO CONSTA 9,405 -12,022 -2,857 -7,645 ·10,486 

TOTAL I04,437 -108,487 -4,050 1,062 -2,988 

FONT Ehlboraciópròpia. 

A tina! del1991, la taxa d'atur a la ciutat és del 
9,9 per cent de la població activa, enfront del 
10,6 per cent a Catalunya i el 15,4 per cent a 
España. 

Taxad 1atur(%) 
22 

20 

lS 

16 

14 

12 

10 

o 
1987 1998 1989 1990 

A Barcelona, el nombre d'aturats ha dismi
nuït ininterrompudament des del desembre 
del 1985, fins al desembre del 1990. En 
aquests cinc anys d'expansió, es passa d'un 
20,2 a un 9 ,I per cent. L'alentiment dels ni
vells d'activitat es reflecteix en aquest indica
dor amb un repunt de 0,8 dècimes de la taxa 
en l'últim any. 

Pel que fa a la composició, cal esmentar la dis
minució de l'atur juvenil i el pes creixent de 
I'atur femení dins el total. 

De fet, l'àrea de Barcelona sembla registrar 
amb especial intensitat les oscil.lacions del ci
cle econòmic, i de la mateixa manera que es va 
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veure més afectada per la crisi que d'altres 
grans ciutats, també ha experimentat -en els 
darrers anys- una expansió més ràpida. 

TAL1!.A 9. ATUR:\ B:\RCEI.O:\:\ 

(I) (li (3\ (.j) e(J) (5) 16Hol 
;\ll Arur.'lt T.n.ltl'.1tur Atur jur. . %.ltnrjuvcnil Aturtèm. ~úatnr.fem. 

Rcgistr.tt (en%) (ió-24) s. atnrtotal uturtotal 

198.j, J) 118,819 19.38 49,953 42.04 49,346 4!.53 

1985,1) 123,673 211.17 47,247 38.20 53,391 43.17 

l9S6,D 125,884 18.50 45,889 36.51 58,944 46.89 

1987,1) 118,.j02 17..¡11 38,923 32.87 59,648 50.38 
1988, J) 97,07ï 14.26 28,596 29.48 54,498 56.18 

l989,D 70,642 10.38 15,360 21.74 42,062 59.54 
1990, \) 62,238 9.1-! 13,780 22.14 39,352 63.23 

(D)"' Desembre 

Pro-memòria: 

Població activ.t d 198 I: 613.095 

Pobi;KÍÓ acti\·a d 1986:680.633 

fONTS: JNE~I, Ban.:clona Econòmica,Scrrci d'EstMlísticJ.. 

Ajuntament dc Ban:dona. 

La renda per càpita mitjana de Barcelona es 
calcula per a l'any 1989 en 1.338.215 pesse
tes. Representa quasi ellS Oper cent de la ren
da espanyola i un 124 per cent de la renda per 
càpita catalana. Ab concentració d'activitats 
productives li correspon, doncs, una impor
tant concentració de renda. 

Des del punt de vista territorial, aquesta mag
nitud mostra una elevada dispersió entre els 
diferents districtes municipals. El grup de dis
trictes que presenta una renda superior a la 
mitjana de la ciutat configura un àrea on es 
dóna la major concentració d'ingressos de 
Catalunya, i està compost pels districtes de 
Sarrià- Sant Gervasi, Les Corts, I 'Eixample i 
Gràcia, amb índexs respecte a la renda mitjana 
espanyola de 21 O, 200, 174 i 156 per cent. El 
patró residencial de les rendes altes de la co
nurbació de Barcelona seria el residencial eu
ropeu i no anglosaxó, ja que aquestes es 
concentren a l'interior de la ciutat princi
palment. 

Pel que fa a l'evolució temporal, es poden 
identificar tendències diferentes de les regis
trades per al conjunt de Catalunya i d'Espan
va. La represa de l'activitat econòmica serà 

anterior al municipi de Barcelona: entre el 
1983 i ell985la renda per habitant a la ciutat 
creix anualment un 0,84 per cent en termes 
reals, mentre que en el conjunt de Catalunya 
decreix en un - 1,49 per cent. La ciutat, se
guint l'evolució d'aquest agregat, s'anticipa
ria a la sortida de la crisi; actuaria d'avançada 
en el desenvolupament dc l'expansió, la qual 
ja es &'lria ben palesa l'any 1987. 

TAULA 10. RE:\ DA FA,\IILIARDISI'O;-;JBLE l'ER CAPITA 1979-87 
I'ERD!ST!UCTES. Í~DEX BAR<:El.O~A" I 00 

1979 1981 1983 1985 1987 

DISTRICTE 

CIUTAT VELLA 82 82 Sl Sl 77 

EIXAi\IPLE 115 116 117 liS 117 

SA)ITS-" 10;-JTJUÏC: 94 93 92 91 93 

LES CORTS 139 137 135 !32 134 

SARRIÀ-S. GERVASI 130 131 136 i.jl l.jl 

GRACIA lOS lOS 1117 107 105 

HOitrA-GUI)JARDÓ 89 89 ss ss Sï 
:-JOU BARRIS 76 76 ï4 ï3 ï3 
SA:\ITANDREU 89 89 89 ss ss 
SA:\IT ¡\IARTÍ Sï 87 ss ss ss 

TOTAL BARCELONA 11111 1110 1011 1011 1110 

FONT: Regidoria d'Hisenda dc l'Ajuntament dc Barcelona. ).OLI\'ER, 

).TRULLE;\1, Ln remin dc Bm-cc/ounl979-87. 

La tendència dels darrers anys (1988- 1991) 
és de continuïtat de l'etapa expansiva. Si ap li
quemles taxes de creixement calculades per al 
conjunt de Catalunya sobre la renda de Barce
lona, aquesta se situaria a tina! dell99l a un 
nivell proper al 130% respecte a l'existent al 
tina! dell985. 

Les estratègies de reactivació i correcció dels 
desequilibris territorials portades a terme des 
del propi Ajuntament, entre les quals cal re
conèixer un especial paper a la inversió lligada 
als Jocs Olímpics, i el canvi d'expectatives que 
el seu anunci va representar per als agents 
econòmics que operen a la ciutat, es reflectei
xen força bé en la dinàmica de les diferents va
riables que mostren la transformació en la 
base econòmica i la formidable empenta ur
bana de I' actualitat. 
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T.\L'L-\ 11. PARC trHAB!TATGES 1981. E\'oJ.ruó 1981-89.Sòl i habitatge 

La taula 11 mostra el volum i la composició 
del parc d'habitatges als diversos àmbits con
siderats, basant-se en xifres del Cens del 
1981, així com el nombre d'habitatges cons
truïts a cadascun al llarg del període 1981-89, 
segons es desprèn dels visats d'obra residen
cial atorgats pel Col.legi d'Aparelladors. Val 
la pena remarcar el notable creixement del 
parc d'habitatges de la segona corona metro
politana ( + ll ,19% ), superior al dc la pril:ncra 
( +7,60%) i, sobretot, al dc Barcelona cwtat 
( +3,83%). Cal dir, però, que bona part del 
creixement residencial produït a la segona co
rona s'explica per la importància que té en 
aquesta zona el fenomen de la segona residèn
cia i, per tant, les taxes d'increment del parc 
als tres àmbits considerats no són estricta
ment comparables. D'altra banda, també cal 
prendre en consideració com a fàctor explica
tiu d'aquesta evolució l'escassetat de sòl lliure 
edificable a Barcelona. Al conjunt de la Regió 
I el parc residencial va experimentar un aug
n;ent del6,68% entre el1981 i el1989. 

El creixement del parc d'habitatges va ser espe
cialment intens a partir del1986, any en què es 
va iniciar un boom al sector immobiliari espa
nyol, alimentat per fets com la reactivació de 
l'economia, la integració d'Espanya a la CEE, 
l'existència d'un gran volum de demanda insa
tisfeta i el fet que el mercat immobiliari havia 
esdevingut un dels pocs refugis segurs per al di
ner negre. Malgrat el creixement de l'oferta re
sidencial al llarg del període esmentat, factors 
com l'escassetat de sòl disponible i la manca 
d'elasticitat de l'oferta per a respondre a la 
pressió de la demanda varen induir un rapidíssim 
increment dels preus del sòl i dels habitatges. 

Per districtes, Sarrià -St. Gervasi, St.Martí i 
Gràcia són els que han experimentat un crei
xement més gran, però els valors més alts del 
primer semestre del 1991 corresponen a Sa
rrià-St.Gervasi, Les Corts i l'Eixample, per 
sobre de les 211.000 pts/m2 de mitjana de la 
ciutat. Cal remarcar que a partir del 1989 el 
ritme de creixement dels preus es redueix 
substancialment respecte als nivells assolits en 
el període 1986-882 • 

2. Segons d.tdcs d'altres fontes con~ultadcs d primer semestre dc 1991 es pro· 
ducix U!1.1 reducció en termes absoluts t.lnt dels preus dels h.tbit.<tgcs dc ll0\\1 

pl.mt;l com dels dc scgon.l mà. Vcure Tl:\SA, Estudio dc mcrcado dc los pn:cios 
medi os dc las l'il·icnd.lscn Ban:dmt;l, primer semestre dc 1991. 

CO:\STRUCCIÓ %\'cuioció 
1981 1981-89 1989 1981-1989 

BARCEI.O:-IA 673,514 25.827 699,341 3.83% 

H;lbit.ltgcs ocup.lts princip.1ls 579,838 

Habitatges ocupats secundaris 14,399 

Habiwgcs desowp.us 79,277 

RESTA A, IB 556,078 42,251 598,329 7.60% 

H.1bir.uges ocup;lts principab 433,156 

H<lbit.\tges ocup,us secundaris 43.6I3 

Habitatges dcsocu¡xlts 79,309 

A1\IB 1,229,592 68,078 1,297,670 5.54% 

H.lbit;ltgcs ocup:tts principals 1,012,994 

Habitatges ocupats secundaris 58,012 

Habitatges dcsocup.ns 158,586 

RESTA REGIÓ I 312,958 35,025 347,983 1l.l9% 

R1bit.1tges ocup;HS principals 216,I66 

Habit;ltgcs ocup;Us secundaris 48,229 

Habitatges desocupats 48,563 

REGIÓ I 1,542,550 103,103 1,645,653 6.68% 

H;lbit;ltgcsocupats principals 1,229,160 

Habitatges ocup.ussecundaris 106,241 

Habitatges dcsocup;lts 207,149 

FONT: «L'habiwgc ala Regió Metropo!iuna dc Barcclona»,Scrvci d'lnfè.lrma

ció Territorial dc la ~-1¡\lA~-IB, 1991. 

TAULA 12. INCRE.\IE:-IT PERCF.~TUAL INTERANUAI. DELS PREUS DELS 

HABITATGES. BARCEI.O~A.l986-90. 

1986-87 I987·88 1988-89 I989-90 1990·9I 

DISTRICTE 

CIUTATVELLA I I I 

EIXA¡\·! PLE 24.36 72.88 42.16 -0.36 5.36 

SA;\TS-¡\IO~TJUÏC 29.32 49.72 39.71 13.35 3.49 

LESCOI\TS 70.3I 45.27 8.46 2.57 12.35 

SARRI.\-S. GERVASI 90.411 17.55 29.45 20.80 4.46 

GRÀCIA 62.611 45.68 23.97 9.46 ·1.96 
HORTA-GUI;\ARDÓ 77.67 24.21 37.86 ·2.17 3.42 

)>!()U BARRIS 22.08 61.94 27.97 -4.63 20.95 

SA>JTA;--.JDREU 26.64 64.83 37.24 -3.20 5.63 

SA>JT ¡\JARTÍ 39.28 39.47 42.61 I7.42 !.SS 

TOTAL IIARCEI.O~A 69.68 42.68 311.37 6.39 3.80 

( 1 ) ;\o es disposa dc inform;Kió. 

FONI: Tccnigram.l. 
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D'altra banda, els habitatges dc segona mà 
van assimilar als seus preus les tendències dc 
creixement dels preus de l'habitatge nou. 

Un dels factors més característics de l'evolu
ció del mercat immobiliari en els darrers anys 
és la forta pressió de la demanda de sostre ter
ciari al nucli central de la ciutat (fonamental
ment a l'Eixample), estimulada per l'accessi
bilitat, les economies d'aglomeració i el pres
tigi associats a l'àrea. Aquesta demanda ha 
contribuït de manera decisiva a la intensa pu
jada dels preus registrada en el període des
crit, la qual cosa ha desencadenat un procés de 
substitució d'usos (residencial per terciari) 
que està afectant les característiques econò
miques i sociològiques del nucli central a què 
ja ens hem referit. 

Els factors fins aquí esmentats, la pèrdua de 
pes relatiu del submercat del lloguer i la ina
dequació dels mòduls màxims de venda esta
blerts a la legislació de protecció oficial han 
generat dificultats a sectors molt amplis de la 
població a l'hora d'accedir a l'habitatge. 
Aquesta problemàtica afecta especialment de
terminades capes de la població, com els jo
ves, que en bona part es veuen abocats a 
emigrar a d'altres municipis. 

Qualitat de vida 

El concepte de qualitat de vida és ampli i abs
tracte i engloba diversos temes, des dels mè
dióambientals fins als cultmals o la seguretat 
ciutadana. En aquest apartat ens centrem es
pecialment en tres aspectes que han rebut bo
na part de l'atenció municipal: el medi 
ambient, la circulació i la seguretat ciutadana. 

EL MEDI AMBIENT. A Barcelona, com a to
tes les grans ciutats, la contaminació atmosfè
rica és el principal problema ambiental.Amb 
tot, en els darrers anys, hi ha hagut una millo
ra en aquest terreny: entre el1983 i el1988 el 
nivell de SO, present a l'atmosfera es va reduir 
en un 42% i el de fums en un 37%. Aquests dos 
elements actualment es troben, en mitjana, 
per sota del valor guia fixat per la CEE, tot i 
que alguns punts de la ciutat el superen. Pel 
que fa a les causes de la contaminació at
mosfèrica, les principals són el tràfic, les in
dústries i les calefaccions, per aquest ordre. 

La contaminació sonora és un altre dels efec
tes negatius generats pels models de funcio

nament dc les grans ciutats, aguditzat en el 
cas dc Barcelona per la seva elevada densitat. 
Les principals conclusions del Mapa Sònic de 
Barcelona elaborat per l'Ajuntament són les 
següents: el 86% de la superficie de la ciutat té 
uns nivells de soroll diürn acceptables (menor 
de 75 dbA); a la nit el 72% de la supertlcie del 
municipi depassa els límits acceptables (més 
de 55 dbA). Els districtes que dmant el dia su
peren els 75 dbA són l'Eixample, Les Corts i 
Sant Andreu. 

LA CIRCULACIÓ. La congestió viària és un 
dels problemes percebuts com a més impor
tants en matèria de qualitat de vida pels ciuta
dans. Dins de l'àmbit de l'Entitat 
Metropolitana del Transport", el 1990 es ge
neraven diàriament S milions de viatges me
canitzats, dels quals el 63% es concentraven a 
Barcelona ciutat. Aquest volum de fluxos, 
juntament amb les limitacions de l'oferta 
d'infrastructures i un ús molt important del 
vehicle privat (a Barcelona, el43% dels viatges 
interns mecanitzats el mateix any es tèien amb 
aquest mitjà de transport), plantegen diversos 
problemes comuns a totes les grans ciutats: 
congestió, contaminació atmosfèrica i sono
ra, pèrdues de temps, accidents, dèficits 
d'aparcament, excessiu consum energètic, 
etc. En el darrer quadrienni, aquesta situació 
s'ha vist agreujada, d'una banda per l'intens 
augment de l'índex de motorització propiciat 
per l'expansió econòmica (que es va situar, el 
1990, en 398 turismes/1 000 habitants, per 
352 al conjunt de l'EMT), i de l'altra, per l'in
crement de les interrelacions dins la zona 
d'influència de Barcelona. 

En els propers quatre anys, s'acabarà i es 
podrà rendibilitzar el sistema d'infrastructu
res viàries de la ciutat ( Cintmons, túnel de 
Vallvidrera, etc.). Es pot preveure que això 
permetrà una millora substancial de la fluïde
sa de la circulació al centre de Barcelona. De 
tota manera, continuen existint importants 
problemes pendents, com el de l'aparcament. 

L'any 1986, el dèficit d'aparcament per a resi
dents era de 162.000 places, dèficit molt infe
rior al que es produeix durant el dia per al 
conjunt d'usuaris. 

3. \'egeu E~TITAT ,\!ETROPOUT:\~:\ DEL TRASS PORT¡ !991 ), Mobilitat ics

tmtègia del Transport a l'Àrea /11ctmpo!itana dc Bar~clona, B.1rcclon.1. 

IS 



Finalitzades les inti·astructures v1ancs bàsi
gues, la intervenció pública en aquest terreny 
i en la priorització del transport públic han dc 
ser, en el fi.ttur immediat, eixos que cal poten
Ciar. 

LA SEGURETAT CIUTADANA. El fenomen 
de la inseguretat ciutadana ha deixat de ser, 
aquests darrers anys, un dels problemes de 
més preocupació dels habitants de Barcelona. 
Les dades subministrades per l'Enquesta de 
Victimització de Barcelona, que anualment 
realitza l'Ajuntament, assenyalen que el per
centatge d'habitants victimizats s'ha reduït 
del 29,1% l'any 1984 a un 18% l'any 1990. 
Aquest descens s'ha produït de manera gene
ralitzada a tots els districtes de la ciutat i l'any 
1990 s'han assolit uns índexs força homoge
nis. Els districtes que registren valors més alts 
(més d'un 19,5%) són els d'Horta-Guinardó, 
Ciutat Vella, Sarrià-St.Gervasi i l'Eixample, 
mentre que els valors més baixos corresponen 
a Sants-Montjuïc i Les Corts-Pedralbes (amb 
menys d'un 15%). Aquesta distribució trenca 
definitivament la característica habitual fins a 
l'any 1988 segons la gual els majors índexs 
corresponien als habitants dels districtes amb 
major renda per càpita (sobretot a Sarrià
St.Gervasi i Les Corts-Pedralbes). De tota 
manera, és important destacar que l'any 1990 
ha estat el primer any en què s'ha trencat la 
tendència decreixent dels índexs, i s'ha pro
duït un lleuger augment del17,6% l'any 1989 
al 18% esmentat. Els habitants dels districtes 
que més han acusat aquest canvi han estat els 
d'Horta-Guinardó, Sant Martí i Gràcia. 

Pel que tà als fets delictius, cal remarcar la da
vallada generalitzada en els darrers quatre 
anys dels índexs de victimització, especial
ment d'aquells que mostren valors més alts 
(fets contra els vehicles i contra les persones). 
L'any 1990, els fets contra els vehicles van 
quedar situats en un índex del 9 ,6%, els fets 
contra la seguretat personal en un 6,9%, els 
fets contra l'habitatge el2,2% i els fets contra 
el comerç 1'1,1%. Pel que fa a l'any 1989, els 
fets contra els vehicles i el comerç han empit
jorat lleugerament en termes d'inseguretat. 
D'altra banda, conèixer la seva magnitud real 
implica l'ús d'un índex que utilitzi com a de
nominador la població de propietaris de co
merços i de vehicles: l'índex de risc. L'any 
1989 (l'únic per al gual disposem d'aquests 
indicadors) I 'índex de risc dels comerços va 
ser del21 ,3% i el dels vehicles de 20%. 
En general, aquesta millora de la seguretat 

ciutadana és atribuïda -segons la Comissió 
Tècnica dc Seguretat Urbana dc l'Ajunta
ment- a la favorable evolució econòmica dels 
darrers anys (sobretot en termes de descens 
de l'atur), a les mesures operacionals realitza
des pels efectius dc la policia, i a la creixent 
tasca preventiva de la Guàrdia Urbana i dels 
serveis de Benestar Social. De tota manera, 
s'ha dc tenir en compte el lleu empitjorament 
dc la seguretat l'any 1990, i la detecció de po
tencials factors de risc com són l'estabilitzacó 
del creixement econòmic, l'augment dels 
emigrants estrangers (que poden créixer amb 
la lliure mobilitat dc persones del mercat 
únic), i els fenomens d'aculturització de certs 
sectors com el d'alguns grups dc joves que 
practiquen la violència gratuïta, perillosa
ment estesos en altres països comunitaris. 

Perspectives demogràfiques 

Les característiques estructurals de la pobla
ció a Barcelona permeten pensar que les 
tendències actuals es mantindran estables en 
la primera meitat dels anys noranta. Així, 
doncs, fets com la reubicació de les famílies a 
l'entorn metropolità i emigració de retorn, la 
immigració dc treballadors o els efectes de la 
forta disminució de la natalitat en els últims 
anys sobre els diferents segments de la piràmi
de d'edats, sembla que continuaran definint 
l'evolució de les xifres demogràfiques. 

Els estudis recents'-'' posen de manifest que el 
pronòstic demogràfic per a la ciutat de Barce
lona es pot sintetitzar en una lenta reducció 
del nombre d'habitants, acompanyada d'un 
augment considerable de la seva edat. Entre 

+.Dc tot.\ m.lncr;l cal tenir en compte que per aquest grups de pobl.1ció -especi.ïl

ment d comerç s'est;uia tnlient condusion; fmMment,ldcs en mostres mass.1 pe

tites iescassament slgnitic.uil·es. En aquest sentit la rca!itzoKió d'unol Enquesta dc 

Victimitzacló espedtic.l al sector comercial dc Boucdona, l'any 1989, poso1 de 

m.mibt que l'índex dc Yictimització general és dc 14,3 %, que .1tècta principal

ment dsdistrictcs de S.mt Andn:u i !.es Corts, i que e! sector més dctimitZ;lt és d 

químic (les r:mn;\cics). 

5. :\. C:\BRE, /. ,\!ORE~O i¡_ SOLER (1987¡, P1·evisions demogràfiques per a 

Barcelona i districtes a l'horitzó 2000, Centre d'Estudis Demogràfics. 

6. Jo.m SOLER ! SERRATOS:\, Previsions demogràfiques per a Barcelona 

1991-1995, Ajunt.unt:nt de Jl.Hcdon;l, octubre dc 1991. 
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les conclusions del treball es t>1 notar que es 
tracta d'un pronòstic que presenta un grau 
elevat de fiabilitat. 

Els estudis a què es tà referència calculen la 
població de Barcelona per al 1995 en 
1.550.310 habitants en un cas, i enl.583.763 
en l'altre, que és el que s'ha aproximat més a la 
xiti·a que s'acaba de conèixer del nombre de 
habitantsdclaciutatpcral199l. 

PREVISIO:\S DE¡\\OGRAFIQUES PER A BARCEI.O:-\A I DISTRICTES A 

L'HORITZÓ 1995. 

DISTRICTE 1980 1985 !990 1995 

I Ciutat Vella 117.383 92.706 71.925 54.789 

2 Eixample 298.12 I 285.418 272.897 260.287 

3Sants- i\!ontjuïc 86.848 182.894 1ï7.ï95 172.976 

4 Les Corts 83.540 85.385 86.104 86.721 

5 Sarriit·S~ult Gervasi 148.43 2 149.631 149.943 150.355 

6 Gràcia 140.148 135.203 129.213 123.004 

7 Hmn-Guinardó 199.516 198.466 196.255 194.1111 

S Nou Barris 205.291 204.611 199.086 190.531 

9Sanr Andreu 152.158 152.108 148.052 141.357 

I O SJ.nt 1\ Lntí 22l.l96 219.068 214.605 209.642 

lhn:clona l.ï52.633 I .705.490 1.645.875 1.583.763 

PREV!SIO:\S DE¡\\OG!tAFIQUES PERA B:\RCEI.O:-\r\ I DISTRICTES 

A L'HORITZÓ 1995. (en pcrccntngc~} 

DISTRICTE 1980 1985 1990 1995 

l CiutatVdla 6.7 5.4 4.4 3.5 

2Eixample 17.0 16.7 16.6 16.4 

3Sants· l\lontjuïc 111.7 111.7 111.8 10.9 

4 Les Corts 4.8 5.0 5.2 5.5 

5 S.urii ·Sant Gcr\'asi 8.5 8.8 9.1 9.5 

6 Gri\cia 8.0 7.9 7.9 7.8 

7 Hmta-Guinardó I 1.4 11.6 11.9 12.3 

S :\'ou Barris I 1.7 12.0 12.1 12.0 

9 S.mt Andreu S.ï 8.9 9.0 8.9 

lO Sant ¡\[aní 12.6 12.8 13.0 13.2 

B.wcdona 11111.0 100.11 1011.11 1110.0 

Font: Cabré, ¡\ lorcno i Soler, Prc\'i~sions dcmogrM'iqucs per a Barcdon.1 idistric

tes ,tl'horitzó 2000. 

La reducció demogràfica seria resultat d'un 
creixement vegetatiu i un saldo migratori ne
gatius en proporcions similars a les del perío
de 1986- 1991. Les hipòtesis subjacents en el 
càlcul d'aquesta previsió són les següents. 

a) La fecunditat continua disminuint en els 

anys 1991-95 d'acord amb les tendències dels 

5 anys anteriors. 

b) L'esperança de vida dels barcelonins conti

nua augmentant al llarg d'aquest quinquenni. 

e) Els saldos migratoris suavitzen les tendèn

cies observades entre 1981 i 1991. 


En la transformació de l'estructura d'edats 
prevista per al1995, hi ha dos fets rellevants. 
Un és l'accentuació del procés d'envelliment 
de la població de Barcelona. D'acord amb les 
previsions per 1995, l'únic grup d'edat que 
augmentaria seria el de la població major de 
65 anys. 

L'altre fet que s'ha de destacar és el de I 'ingrés 
a les escoles i les universitats i fins i tot al mer
cat de treball en aquest període, de les genera
cions decreixents nascudes a partir de 1977. 

La població menor de 15 anys perd molt dc 
pes, com també la de 15 a 24 anys. 

Tot sembla indicar que continuaran existint 
diferències molt importants entre l'evolució 
demogràfica dels diversos districtes de la ciu
tat. En aquest sentit, només Les Corts i 
Sarrià-Sant Gervasi guanyarien població res
pecte al 1980. Horta, Sant Martí, Sant An
dreu, Nou Barris i Sants experimentarien 
pèrdues de població inferiors al 8 per cent en 
els quinze anys considerats, l'Eixample i Grà
cia, una mica més del 1 O per cent, mentre 
Ciutat Vella, si evolucionés d'acord amb les 
tendències espontànies, perdria una part im
portant dels seus veïns. 

Perspectives econòmiques 

Totes les fonts sobre previsions econòmiques 
apunten en l'actualitat cap a una recuperació 
moderada però sostinguda dels nivells d'acti
vitat. Això sembla vàlid per caracteritzar 
l'evolució de l'economia internacional, com 
també l'espanyola i la catalana. 

Hi ha acord respecte que s'hi donen las bases 
per a la represa del creixement econòmic a 
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mig termini, si bé també és comparteix l'opi
nió que la tàse expansiva que es dibuixa a l'ho
ritzó serà més feble que en els cicles 
precedents. 

Entre els tàctors que propicien el creixement 
esperat es considera en primer lloc b baixa 
previsible dels tipus d'interès, les perspectives 
d'un mercat europeu ampliat i més estreta
ment integrat, b tendència al descens del preu 
de les primeres matèries i el recobrament del 
comerç internacional. 

Després d'una etapa en què l'economia es
panyola ha progressat a un ritme força més alt 
que la mitjana europea, - per sobre del 5 per 
cent en termes reals al1987, 1988 i 1989, i un 
3,7 per cent el 1990 -,les primeres estima
cions provisionals del 1991 -del Banc d'Es
panya, del Ministeri d'Economia, de la 
OCDE- donen una taxa de creixement real 
del Producte Interior Brut per a l'Estat espa
nyol que es mou entre el2,5 i el2,7 %. 

Les mateixes fonts preveuen per al 1992 una 
millora que s'hauria de traduir en una taxa de, 
aproximadament, el3%. El3,3% segons el Marc 
Macroeconòmic dels Pressupostos de 1'Estat. 

El diagnòstic dels organismes internacionals 
estableix per al 199 3 unes taxes d'activitat 
lleugerament per sobre de les del 1992. 
L'opinió dels experts sobre el panorama a ter
mipi mitjà de l'economia espanyola coinci
deix en una visió fàvorable, de creixement 
moderat, basat especialment en el consum. 

Per a l'economia catalana, les darreres dades 
de les Cambres de Comerç i Indústria, com 
també el model cconomètric que segueix la 
Universitat Autònoma per encàrrec de la 
Conselleria d'Economia de la Generalitat, 
parlen també dc lleugera recuperació amb 
tendència a consolidar-se el 1992. Després 
d'un 2,4/2,5% com a taxa de creixement del 
PIB per all991, per all992 s'espera un incre
ment del 3,4 %. Pràcticament el mateix que el 
de l'economia espanyola. 

Les previsions per al període 1992-1995 del 
Departament d'Economia i Finances, publi
cades recentment en el Programa de desenvo
lupament econòmic, estableixen dos escenaris 
per a Catalunya. En el més optimista, el creixe
ment del PIB es pot situar en un 3,8% anual 
acumulatiu, i correspondria a una, adaptació 
ràpida a les condicions del Mercat Unic Euro-
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peu. En l'altre supòsit tlgura la possibilitat 
que l'activitat econòmica catalana es vegi sen
siblement afectada per la competència exte
rior; en aquest cas s'assolirien taxes de 
creixement del PIB al volwnt del 3,2% anual 
acumulatiu. 

El nivell d'activitat de la ciutat de Barcelona 
ha evolucionat en els anys immediatament an
teriors (únics per als guals es disposa d'esti
macions), amb taxes reals molt similars a les 
catalanes, com és lògic si es té en compte el 
pes de la ciutat sobre el conjunt de l'economia 
de Catalunya. Les diferències tenen més a 
veure en els moments de variació, ja que la 
ciutat sembla que s 'ha avançat en les reaccions 
a l'alça o a la baixa. 

Tots els indicis apunten ara a deduir que, en 
general, l'alentiment dels creixements del 
1991 ha afectat la ciutat de Barcelona en me
nor mesura g u e al seu entorn, potser pel fet 
d'estar-hi immersa en un any de fortíssima in
versió tant de caràcter públic com privat, 
propiciada per les obres impulsades per l'es
deveniment dels Jocs. En concordança amb 
aquest supòsit, les taxes reals estimades per al 
1991 es col.log u en entre el 3 i el 3,5 per cent. 

Les inversions i 1'augment de la demanda de 
béns de consum directament lligats a la cele
bració olímpica, han d'operar en un sentit po
sitiu sobre el desenvolupament de la activitat 
productiva a Barcelona en el primer any del 
quadrienni, com ho faran els efectes induïts 
que es deriven d'aquesta embranzida cap al 
futur. En sintonia, els darrers indicadors lo
cals sobre indústria ja presenten mostres de 
reactivació. 

Els canvis en la base econòmica i en el nivell i 
l'estructura de la renda familiar que són con
seqüència de l'etapa expansiva recent; la molt 
signitlcativa aportació al valor afegit de la ciu
tat del sector terciari, que ha estat el menys 
afectat per l'estancament, i la dinàmica a l'alça 
de les inversions estrangeres, són factors g u e 
permeten establir previsions d'optimisme 
moderat per als anys d'aquest mandat. 

En detlnitiva, i amb totes les reserves que me
reixen els pronòstics sobre l'economia en un 
període de tants canvis fonamentals de les 
principals coordenades en què es mou, pot es
perar-se una evolució positiva, amb diferen
cials a fàvor de la ciutat respecte a les taxes tant 
espanyoles com catalanes. 



2. EIXOS I CRITERIS BÀSICS 


Els eixos programàtics 

Els cinc eixos del programa principal d'acn;a
ció de l'Ajuntament de Barcelona en el peno
de 1992-1995 són: 

l) la millora de la qualitat de vida, 

2) la cultura, 

3) fer possible models de vida diferents, com
patibles amb la cohesió social, 

4) la millora de l'atenció al ciutadà, 

5) la promoció i projecció internacional de la 
ciutat. 

Més concretament, el eixos programàtics es
mentats signifiquen el següent. 

l. Millorar la qualitat de vida a Barcelona -la 
capacitat de gaudir de la ciutat- enfrontant-se 
als problemes de més gran incidència en la ;ri
da quotidiana dels cmtadans 1 que Sistematit
zem en els següents grans blocs: 

a) la millora dels transports, P~ugment de la.~a
pacitat d'aparcament 1 reducc1o de la congesuo; 

b) la política d'habitatge i la rehabil~tació 
d'edificis i, en especial, la política de sol per 
F habitatge; 

e) la millora de la seguretat ciutadana i l'agili
tzació de la justícia. 

Les polítiques de millora de la qualitat de vida 
són una referència constant al llarg de tot el 
Proa-rama d'Actuació, d'aprofundiment i de 
potgnciació del conjunt de.J2olítiques secto
rials de millora de les cond1c10ns de v1da a la 
ciutat i han de comprendre tant l'elaboració 
de m~sures a nivell global com micropolíti
ques a nivell de D_i~trictes i barri~. Pe~ altra 
banda una actuaoo eficaç ex1gu·a un mere
ment de la inspecció i, sovint, acords institu
cionals. 

2. La construcció d'una xarxa d'infrastructu
res culturals com també la promoció d'una 
àmplia gamma d'activitats. culturals, consti
tueix una resposta a una creixent demanda 

ciutadana; en especial, s'il:cren~entarà !.'acti
vitat cultural als Districtes 1 barns de la cmtat. 
Per altra banda, la riquesa i varietat de F oferta 
cultural constituirà -cada cop més- un ele
ment diferenciador del conjunt de ciutats eu
ropees dinàmiques en termes econòmics i 
tecnològics; cal contemplar l' ofer!a cultural 
també des d'aquest punt de VISta, es a du·, en 
tant que element d'irradiació i d'atracció. 

3. Per altra banda, cal fer possible la coexis,tèn
cia de models de vida diferents -expressJO de 
tolerància i de voluntat de participació- de 
forma compatible amb la cohesió social. No 
es tracta només de solidaritat, es tracta de dis
senyar la ciutat i els serveis municipals de for: 
ma que hi trobin també el seu lloc, el seu ,espm 
social, aquells ciutadans que, per opc10, no 
s'apuntin al model dominant denvat de la c~
vilització tecnològica; la cm tat els ha d'ofenr 
també un espai per la seva felicitat. 

4. Millorar l'atenció al ciutadà, introduint les 
transformacions necessàries en els processos 
administratius~ de prestació de ser":Sis. Con
solidar el proces de descentrahtzacw_1 _apro; 
fundir els mecanismes de partJc1pacJO 
ciutadana. Continuar la modernització de 
I 'administració municipal, fent-la cada cop 
més àgil i eficaç, mantenint l'esforç de millora 
de la qualitat dels serveis i de la relació amb el 
ciutadà. Incrementar la capaotat 1 abast de la 
inspecció polivalent. 

5. Promoure la projecció internacional de Bar
celona -enfortida per la realització del JJ.OO
consolidant la seva inserció en la xarxa d'eu
rociutats així com el seu paper en la macrore
gió europea a la que P.Srtany. pese1~volupar 
una política de promooo econOJmca mtsrna
cional de la ciutat. Impulsar la locahtzac1o a la 
ciutat de seus d'institucions públiques i priva
des rellevants. Assegurar la presència institu
cional de la ciutat en les instàncies de la CEE 
en les quals es prenen i es prendran -cada co_p 
més en el futur- decisions rellevants de políti
ca urbana. 

Aquests eixos,, c_al emmarcar-los -per una ban
da- en una polltlca general onentada a as.seg_u
rar el comphment de les competenoes 
oblio-atòries de l'Ajuntament de Barcelona 1, 
per l'altra, en les línies del «Pla Estratègic 
Econòmic i Social. Barcelona 2000 .» 
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LES PRIORITATS 

En aquest context, les prioritats del proper 
mandat es concreten en els termes següents. 

l. Augmentar el contingut real i pràctic de la 
funció de Barcelona com a Cap i Casal de Ca ta
lunya, tant en la seva projecció externa i de 
funcions de capitalitat, com en el seu desen
volupament intern. Es tracta de posar en re
lleu, a més de la component barcelonina, la 
dimensió catalana dels projectes de ciutat en 
tots els àmbits d'actuació de l'Ajuntament. 

2. Fer tot el necessari, com a Ajuntament i 
com a membre de les diverses instàncies im
plicades, per assegurar l'èxit dels Jocs Olím
pics del 92 i, posteriorment, la rendibilització 
per a la ciutat de tots els esforços realitzats, en 
termes d'infrastructures i equipaments. 

3. Promoure un desenvolupament econòmic 
i urbanístic equilibrat en el nou escenari de la 
Unió Europea. 

4. Mantenir una actuació bel.ligerant, activa, 
contra les desigualtats econòmiques, socials, 
urbanístiques, de qualitat de vida, mitjançant 
polítiques compensatòries de caire redistribu
tiu -un dels instruments de les quals són les 
Accions Integrades-, basades en els principis 
de solidaritat i igualtat. Aplicar l'actuació pú
blica necessària per compensar els desequili
bris que genera una economia de mercats, 
especialment en el marc d'un procés de crei
xent integració. 

5. Impulsar les Àrees de Nova Centralitat, fac
tor crucial de reequilibri de la ciutat, des 
d'una òptica policèntrica. 

6. Intensificar les actuacions en termes de mi
cropolítica, especialment aquelles mesures 
que fan que el ciutadà se senti més a prop de 
l'Administració. En aquest sentit i en el camp 
de l'urbanisme, caldrà posar l'accent en l'exe
cució dels diversos PEIU, adaptats a les noves 
condicions. 

7. Millorar les condicions urbanístiques dels 
barris perifèrics, continuant dotant-los dels 
elements reals i simbòlics generalment exclu
sius del centre. 

8. Impulsar una política de vivenda a preus as
sequibles, com també per atendre els inevita
bles desplaçament que comporten actuacions 

com les de Ciutat Vella. L'Ajuntament de 
Barcelona desenvoluparà una política que fa
ciliti sòl per habitatges; amb aquesta finalitat 
s'aprofitarà el sòl útil dels sobrants dels Cin
turons i la reserva que significa l'espai Diago
nal/ Poblenou, com també el sòl guanyat en 
la gestió dels PEIU. L'actuació municipal -en 
un marc metropolità- s'inscriurà en el marc 
de mesures i de finançament dels Plans del 
MOPT i de la Generalitat. 

9. Mantenir la col.laboració amb altres Admi
nistracions, especialment amb la Generalitat 
de Catalunya, per contribuir a resoldre els 
problemes derivats dels defectes estructurals 
en el parc d'habitatge (aluminosi i altres pato
logies), en el el marc específic de les com
petències municipals. 

10. Desenvolupar una política de subsòl que 
en reguli la seva utilització; continuar la polí
tica de difusió de les galeries de serveis. 

Il. En el marc de la política inter-institucio
nal relacionada amb la mobilitat, desenvolu
par el Pla d'Aparcaments. 

12. Prestar una atenció preferent al manteni
ment de la ciutat (vies públiques, edifica
cions, escoles, parcs, mobiliari urbà). 
L'acabament de moltes de les grans obres 
d'infrastructura i equipaments configuren el 
manteniment urbà com un eix preferent del 
proper període. 

13. Prendre mesures de control i millora am
biental que incideixin sobre els nivells de po
lució atmosfèrica, sonora, etc., de forma que 
la ciutat sigui un espai més saludable i tranquil. 

14. Fomentar els valors comunitaris i les con
ductes cíviques que propicien una participa
ció activa de la societat barcelonina en el 
desenvolupament dels projectes i la superació 
de les desigualtats.Promoure accions que mi
llorin el clima de civisme i urbanitat 
ciutadana, contribuint a crear una ciutat més 
amable i habitable. 

15. Millorar l'atenció primària en serveis so
cials, assegurant una xarxa d'Unitats Bàsiques 
d'Atenció Social Primària adequada, priorit
zant fonamentalment els serveis d'ajut a do
micili i tots els recursos d'inserció social, 
entre els quals hi ha la Renda Mínima (PUt
MI), de forma que arribin a les famílies i per
sones més necessitades. 
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16. Millorar el benestar social dels sectors de 
població prioritzats en el Pla Municipal de la 
Gent Gran (més grans de 65 anys i jubilats), el 
Pla d'Infància, el Projecte Jove i el Pla per a les 
Dones de Barcelona, desenvolupant les mes u
res contemplades des de l'òptica d'una políti
ca integral a cada sector. Igualment, el sectors 
dels immigrants i dels disminuïts ha de ser ob
jecte de recursos d'atenció i promoció social. 
Continuar el desenvolupament del Pla d'Ac
ció sobre les Drogodependències i les mesures 
d'integració i promoció positiva per a les per
sones amb disminucions. 

17. Impulsar la realització i concreció delma
pa escolar, com també fer l'aportació munici
pal corresponent en la tasca de remodelació i 
construcció de les escoles que se'n derivi, per 
tal de resoldre les mancances i els desequili
bris d'oferta existents entre els diferents Dis
trictes de la ciutat. 

18. Completar els equipament culturals en 
construcció, transformació o programats, si
guia càrrec del propi Ajuntament o de I 'acció 
conjunta amb altres institucions. Desenvolu
par una política d'equipaments culturals de 
Districte i barri. 

19. Impulsar les activitats culturals, dirigides 
a la variada composició de la demanda social, 
variada i complexa tant des del punt de vista 
temàtic (teatre, música, exposiciops, etc.) 
com social i geogràfic (Districtes, Area Me
tropolitana). Confeccionar l'Agenda Cultural 
de la ciutat, concebuda com un programa 
global d'esdeveniments culturals i lúdics pro
posats a la ciutat pel conjunt d'operadors cul
nu·als municipals. 

20. Millorar l'atenció al ciutadà en la seva ves· 
sant d'usuari de l'administració municipal, in
traduint les transformacions necessàries en 
els procesos administratius com també en 
I 'organització del mateix Ajuntament. 

21. Consolidar el procés de descentralització, 
tant a nivell central com de Districte i apro
fundir els mecanismes de participació ciu ta
dana i d'apropament dels serveis als 
ciutadans. 

22. Continuar la modernització de l'adminis
tració municipal, fent-la cada cop més àgil i 
eficaç, mantenint l'esforç de millora de la qua
litat dels serveis i de la relació amb el ciutadà. 
Millorar la qualitat i abast de la inspecció, ele· 

ment clau per la millora d'aspectes crucials de 
la qualitat de vida. 

23. Aplicar una política de seguretat ciutada
na basada en una concepció integral, donant 
prioritat a la prevenció i a la col.laboració ins
titucional, articulada al voltant del Consell de 
Seguretat i Prevenció de la delinqüència de 
Barcelona, la Taula de Seguretat Local i la 
Taula de Coordinació Policial de Barcelona. 

24. Col.laborar amb l'objectiu d'agilitar la 
justícia des de l'àmbit local. 

25. Traduir en realitats i millores la voluntat 
vertebradora del fet metropolità, realitat in
discutible. Suplir amb una acció decidida 
l'absència d'institucions metropolitanes po
tents i amb capacitat d'acció unificada. Ap ro· 
fitar el marc institucional existent després de 
la supressió de la C.M.B, com també desenvo
lupar una política d'acords supramunicipals 
per afrontar les problemàtiques comunes, en 
especial els <<temes frontera», com és el cas del 
Parc de Collserola i els marges dels rius. 

Per a assolir aquests objectius prioritaris, 
caldrà que la ciutat compti amb instruments 
legals, competències, recursos i fórmules de 
coordinació interinstitucional, de col.labora
ció públicoprivada i de cooperació internada· 
na! que ho tàcin possible. Per això, l'Ajuntament 
es proposa els següents objectius. 

1. Impulsar el desenvolupament de la Carta 
Municipal, com a règim especial de Barcelo
na, que assumeixi les singularitats de la ciutat, 
tant pel que fa a les seves competències i orga
nització, prestació de serveis i relació amb els 
ciutadans, com a la seva condició de ciutat 
metropolitana, capital de Catalunya i metrò
poli europea. 

2. Assolir una ampliació de les competències 
exercides per l'Ajuntament, assumint -per de
legació, juntament amb les partides pressu
postàries corresponents de la Generalitat- les 
d'educació, serveis socials i habitatge. Assu
mir aquestes competències serà un objectiu 
prioritari, ja que elmunicipalisme passa inde
fectiblement per donar servei al ciutadà, con
dició indispensable per millorar el nivell de 
qualitat de vida. 

3. Avançar en la direcció de situar al nivell més 
pròxim al ciutadà l'exercici de les competèn
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cies, amb la finalitat de facilitar el coneixe
ment de les necessitats, l'eficiència en la ges
tió, el control social, la participació dels 
usuaris i promoure la innovació. 

4. Impulsar l'augment en la participació de la 
despesa local en el conjunt de la despesa pú
blica, amb l'objectiu d'arribar al 25 per cent 
de la despesa pública neta. 

5. Establir formes de coordinació, acció con
junta, cooperació i solidaritat entre els muni
cipis de l'Area Metropolitana (planejament 
estratègic metropolità, planejament urbà i 
gestió de serveis) i de la Regió I (planificació 
territorial, transports i medi ambient), opera
tives i amb òrgans de govern democràtics. 

6. Desenvolupar una política integral de mo
bilitat que, partint de les noves condicions 
creades per la disponibilitat dels Cinturons, 
impulsi i privilegiï les diverses modalitats de 
transport públic amb visió integral (territori, 
tarifes, connectivitat, pàrkings, etc.) de conjunt. 

7. Impulsar el desenvolupament i execució 
del Pla Estratègic Econòmic i Social, Barcelo
na 2000 -en col.laboració amb els agents so
cials i econòmics de la ciutat- i la seva revisió 
continuada. 

8. Continuar la política activa de Ciutat Euro
pea desenvolupada pel Grup C.6 i el d'Euro
ciutats, en la línia de cooperació entre les 
grans ciutats europees i d'induir a la C.E.E. a 
assumir amb més força la problemàtica urba
na. Des de la recent presidència barcelonina 
del Consell de Municipis i Regions d'Europa, 
impulsar una acció d'abast europeu en la ma
teixa direcció. 

ACTUACIONS I PROJECTES 

Existeix un dens catàleg de projectes i d'ac
tuacions de promoció urbana i econòmica, 
l'execució dels quals requereix la cooperació 
interinstitucional i, sovint, la intervenció de la 
iniciativa privada. 

En projecte 

1. La transformació del Port Vell. 

2. La urbanització de la façana marítima del 
Poblenou, a l'Est de la Vila Olímpica. 

3. La transformació de la zona ferroviària de 
la Sagrera i la construcció de la segona gran 
estació ferroviària de Barcelona. 

4. La urbanització de la Diagonal, des de la 
Plaça de les Glòries, desenvolupant-hi una 
important actuació de construcció d'habitat
ges a preus assequibles i equipaments. 

5. Desenvolupar la constitució de l'Àrea de 
Nova Centralitat de Renfe-Meridiana. 

6. Utilitzar els sobrants de sòl dels Cinturons 
per construir habitatge assequible. 

7. Ordenació dels espais confrontants amb els 
rius Besòs i Llobregat. 

8. Reordenació i millora del Pla dels Tres Tu
rons. 

9. Impulsar la construcció del Metropolità, 
per aconseguir l'accés de la majoria de barris 
de Barcelona segons els objectius del Pla Es
tratègic i del Pla Intermodal de Transports, 
juntament amb altres tipus de transport (au
tobusos, metro lleuger, Renfe). 

En marxa 

1O. Completar el desenvolupament de l'eix 
del C/Tarragona, de la P.d¡:ls Països Catalans 
aP. Espanya, establint unaArea de Nova Cen
tralitat. 

11. Completar la l'anomenada Illa d'Or (Dia
gonal). 

12. Completar el complex P.Nacional/P.Ma
rítim/Parc Biomèdic, en la nova façana marí
tii11a. 

13. Estendre els efectes de la renovació de la 
Ciutat Vella al Paral.lel-Poble-sec. 

14. Fer realitat el nou Palau de Congressos. 

15. Impulsar l'ampliació de la Fira. 

16. Impulsar la infrastructura de telecomuni
cacions basada en el cable òptic. 

17. Arri bada del tren a l'Aeroport, amb nou 
traçat. 

18. Promoure el Tren d'Alta Velocitat, des de 
la frontera fins a Madrid i València. 
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19. Fer arribar l'ample de via europeu fins al 
Port. 

20. Obtenir per a Barcelona la localització de 
seus internacionals públiques i privades. 

21. Ampliar el Parc Tecnològic. 

22. Construcció del METRO Badalona
Montjuïc (Zona Franca- Pedrosa) 

23. Transformar la P.Cerdà en una Àrea de 
Nova Centralitat. 

24. Completar la transformació urbanística 
de la P.Catalunya. 

25. El projecte de construcció del Túnel 
d'Horta exigeix un estudi profund de les ne
cessitats de connectivitat entre Barcelona i el 
Vallès Occidental a través d'aquesta via, la de
finició dels enllaços amb la xarxa d'autopistes 
des de Barcelona amb l'esmentada comarca, 
l'impacte ambiental a la Serra de Collserola, la 
capacitat d'absorció del tràfic provinent del 
Vallès per part del sistema viari de Barcelona 
al sector d'Horta, i la coherència dels projec
tes amb els criteris de mobilitat a la ciutat de 
Barcelona. 

26. Donar una solució estable al Born, des
plegant les seves potencialitats. 

27. Desplegar el Pla Central del Raval. 

28. L'obertura de l'Avinguda Cambó. 

29. La transformació -concertada amb !;Ajun
tament de S.Adrià- del sector d'aquest muni
cipi situat a la dreta del Besàs. 

EL PLA ESTRATÈGIC ECONÒMIC I SOCIAL 
DE BARCELONA 

El programa d'actuació municipal s'insereix 
en el marc més global del Pla Estratègic de la 
Ciutat de Barcelona, expressió d'un ampli 
consens entre els agents i les forces socials. 

El Pla Estratègic dc Ciutat ha estat un primer 
pas en la definició, per consens, d'estratègies 
de fi.ttur, a nivell de ciutat. L'objectiu central és: 
«Consolidar Barcelona com una metròpoli 
emprened01·a i europea, amb incidència sobre 
la macro-regió europea on geogràficament se 
situa, amb una qualitat de vida, socialment 

equilibrada i fortament arrelada en la cultura 
1nediterrània». 

En aquest marc, les tres línies estratègiques 
que faran possible l'esmentat objectiu són: 

1). Configurar Barcelona com un dels centres 
direccionals de la macro-regió europea; 2).
Millorar la qualitat de vida i de progrés de les 
persones; 3).-Potenciació industrial, fonna
ció professional i serveis avançats a les empreses. 

El Pla Estratègic està en tàse d'implantació i 
constitueix el marc de referència per a tots 
aquells que desenvolupen activitats a Barcelo
na o preveuen decisions sobre la ciutat. Per 
això, l'Ajuntament assumirà la responsabilitat 
que li correspon en les accions previstes en el 
Pla, com a principal gestor de la ciutat. 

LA CARTA MUNICIPAL DE BARCELONA 

Barcelona disposa d'una antiquíssima tradició 
d'autogovern, amb un reconeixement de la 
seva singularitat. L'objectiu bàsic és assolir 
una nova Carta o Llei Especial per a Barcelo
na, adaptada a les exigències actuals, moder
nitzant les formes en què s'exerceix la 
singularitat dc Barcelona. Els seus trets bàsics 
són els que exposem a continuació. 

l. Barcelona és la capital de Catalunya i, en 
consequència, assumeix funcions que ultra
passen les pròpies del seu àmbit local. Per altra 
banda, la ciutat té vocació de capitalitat a Es
panya i vol també potenciar la seva projecció 
europea i internacional. 

2. Barcelona necessita i vol establir un model 
original d'articulació amb l'entorn metropo
lità -amb la «ciutat real» que ultrapassa els lí
mits municipals. 

3. Barcelona vol ser present en la realització i 
la gestió de les infi·astmctures de comunicació 
viària, portuàries, de telecomunicacions i aè
nes. 

4. Barcelona vol mantenir i ampliar els serveis 
que, sent propis de la ciutat, beneficien també 
les poblacions circumdants: serveis de segure
tat i d'ordre públic, circulació, sanitat, educa
ció, cultura, etc. 

5. Barcelona vol donar els serveis que dema
nen d'una manera especial els ciutadans, i que 



no són de l'anomenat <<bloc obligatori>> de 
competències: habitatge, justícia, medi am
bient, seguretat ciutadana, educació i serveis 
socials especialitzats. 

6. Barcelona vol també ser present en serveis 
més amplis que demanen la cooperació inter
municipal o la cooperació amb la Generalitat i 
l'Estat: policies locals, extinció d'incendis, 
transports, aigua o sanejament. 

7. Barcelona vol ampliar les competències 
municipals, a partir del criteri bàsic de la ma
jor proximitat als ciutadans i la presència 
d'efectes reduïts sobre els altres municipis; per 
això es considera que ha d'assumir la gestió 
per delegació- de l'ensenyament no universita
ri, els serveis socials i l'habitatge, en el marc de 
la planificació formulada per la Generalitat. 

8. Barcelona vol assumir les competències ur
banístiques que li permetin l'ordenació i l'ac
tuació eficaç sobre la realitat territorial urbana. 

9. Barcelona necessita un nou sistema de go
vern i administració local on l'Alcalde i el 
Consell de Govern exerceixin un lideratge 
fort i personalitzat, amb un Consell Plenari 
més nombrós i amb Comissions que impul
sin, controlin i, en certes condicions, amb ca
pacitat de decisió. La ciutat necessita 
consolidar la descentralizació i desconcentra
ció territorial de funcions i serveis, potenciant 
els Drets del Ciutadà davant l'Administració. 

1O. Barcelona vol fer realitat el règim especial 
fiscal que la Llei d'Hisendes locals li atorga. 

11. Barcelona ha de disposar d'uns serveis 
municipals que donin prioritat a l'atenció al 
ciutadà, als resultats i a l'avaluació social; cal 
organitzar-los en centres gestors, empreses i 
organismes autònoms, sense perdre la visió de 
conjunt i el control central del govern municipal. 

12. Barcelona vol definir un gran projecte 
col.lectiu amb les altres Administracions i els 
actors socials i econòmics: per això cal connectar 
el Pla General Metropolità i el Pla Estratègic. 

EL MARC PRESSUPOSTARI 

I. Evolució econòmico/financera de l'Ajuntmnent 
de Barcelona 

Per aconseguir l'equilibri pressupostari, la 
Hisenda municipal es desenvolupa en una 

llarga etapa dintre un marc de contenció sos
tinguda de la despesa corrent, que evoluciona 
lleugerament per sobre dels preus, mentre 
que per la banda dels ingressos, els tributs 
municipals es mouen d'acord amb el creiximent 
de l'economia. 

L'Ajuntament de Barcelona destina, des del 
1983, pràcticament el mateix volum de recur
sos anuals per a fer front a la seva despesa en 
remuneracions del personal i en la compra de 
béns i serveis. 

En els darrers nou anys, l'augment de la pro
ductivitat es tradueix en una disminució neta 
del cost del personal de l'ordre del9 per cent. 
O, dit d'una altra manera, el capítol 1 del 
pressupost municipal està sempre per sota del 
nivell corresponent a l'any 1983, exceptuant 
el198 5, en termes de pressupostliquidat. 

Malgrat l'augment del volum de transferèn
cies derivat de la descentralització funcional, 
el conjunt de la despesa corrent no financera 
de l'Ajuntament de Barcelona ha evolucionat 
al llarg de les dues darreres legislatures a un 
ritme molt moderat del2,1 per cent anual so
bre la taxa d'inflació. No ha crescut en termes 
reals en els tres últims exercicis. 

En l'actualitat, els tributs municipals consti
tueixen quasi un 60 per cent dels ingressos 
corrents. La proporció correponent del Fons 
Nacional de Cooperació Local està lleugera
ment per sobre del30 per cent. 

La fiscalitat, mesurada segons la proporc10 
entre els ingressos tributaris i el Producte In
terior Brut, s'ha mogut en la legislatura re
centment tancada entre el 2,04 i el 1,84 per 
cent. L'expansió econòmica dels quatre últims 
anys i l'escassa elasticitat dels ingressos locals 
han repercutit en el menor nivell que aquests 
han representat respecte a la riquesa produïda 
a la ciutat, en relació al quadrienni anterior. 

Durant el mandat municipal que va de 1984 a 
1987, el volum mitjà d'inversió anual es va si
tuar a l'entorn dels 20.000 milions (en pesse
tes constants de 1992), xifra que triplicava la 
inversió mitjana anyal del bienni anterior. 

A la legislatura següent, un cop obtinguda la 
nominació de la ciudat com a futura seu dels 
jocs olímpics, es va elevar el ritme inversor de 
manera excepcional fins a assolir una mitjana 
de 27.000 milions a l'any. 
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La transformació de la ciutat en què s'han tra
duït aquestes despeses de capital s'ha dut a 
terme en part a través de la descentralització 
de la gestió en organismes autònoms, empre
ses municipals i consorcis de col.laboració. 
Aquest sistema de gestió ha significat una va
riació substantiva de la composició interna de 
les despeses de capital, amb una participació 
creixent de les transferències. La creació de 
Holsa al 1990 incideix especialment en 
aquest punt. 

El model descentralitzat, més àgil, ha possibi
litat una formació bruta de capital que al 
1991 es xifrava en 24.313 milions de ptes. en 
termes d'inversió directa de l'Ajuntament, més 
de 44.000 en concepte d'inversió consolida

da del grup municipal, i aproximadament 
60.000 milions si s'afegeix la part alíquota 
corresponent del holding olímpic. 

Durant tot aquest temps, les despeses cor
rents poden cobrir-se amb ingressos propis, i 
~s recorre al crèdit per al finançament de les 
mverswns. 

La excepcionalitat inversora de l'últim qua
drienni ha suposat una apel.lació al mercat de 
capitals que situa el deute a llarg termini en 
175.073 milions de pessetes, i en 242.573 
milions el deute total, que inclou el curt ter
mini i el deute subrogat, del que el del trans
port és el més important. 

DESPESA CORRE>IT NO FINANCERA DE L'AJUNTAI\!E;-.iT DE BARCELONA. PRESSUPOSTOS LIQUIDATS. J\Iilions dc pessetes corrents 

CAPÍTOL 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991¡·¡ 

DESPESES DE PERSONAL 28.154 34.338 35.143 36.600 37.276 40.784 44.763 45.144 

COMPRA DE BÉNS ISERVEIS 18.903 24.600 22.510 25.278 30.077 32.001 34.568 38.214 

TRANSFERÉNCIES CORRENTS 8.251 36.988 7.501 11.806 13.632 17.726 22.036 25.504 

SUBTOTALDESPESES 

NO FINANCERES 55.308 95.926 65.154 73.684 80.985 90.511 101.367 I08.862 

( *) Pressupostos preventius 

DESPESA CORRENT NO FINANCERA DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. PRESSUPOSTOS LIQUIDATS 

Pres constants 1992. Números Índex {1983" 100) 

CAPÍTOL 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991¡•¡ 

DESPESES DE PERSONAL 
COMPlt>\ DE BÉNS ISERVEIS 

90 

97 

IOl 

116 

95 

98 

94 

104 

91 

liS 

93 

118 

96 

119 

91 

125 

TOTAL 93 107 96 98 102 103 105 104 

(*) Pressupostos prcl'cntius 
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DESPESA CORRENT NO l:INANCERA. Pres. constants 1992. Números Índex (1983"' I00). 

c:J DESPESES DE PERSONAL 

~~~ CO¡\Il'RA DE BENS l SER\'E!S 

INGRESSOS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. PRESSUPOSTOS PREVENTIUS 1984·1991 

ESTRUCTURA DELS INGRESSOS TRIIlUTARIS ICOIU\ENTS. 

CAPÍTOL 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

IMPOSTOS DIRECTES 48,54 53,81 57,79 60,73 62,20 62,28 74,61 75,02 
He! POSTOS INDIRECTES 10,69 9,31 8,46 7,29 6,50 7,14 2,90 2,71 

TAXES! D'ALTRES INGRESSOS 40,77 36,88 33,75 31,98 31,30 30,58 22,49 22,27 

TOTAL INGRESSOS TRIIlUTARIS 100 100 100 100 100 100 IOO 100 

INGRESSOS TRIBUTARIS 62,87 66,13 61,19 58,01 57,67 56,94 57,56 56,86 

TRANSFERÈNCIES DELF.N.C.M. 32,99 30,37 28,26 28,20 27,04 33,02 32,31 31,54 
D'ALTRES 4,13 3,50 10,55 13,79 I5,30 10,05 12,52 Il,60 

TOTAL INGRESSOS CORRENTS IOO IOO 100 100 100 IOO IOO IOO 

PRESSIÓ FISCAL ESTIMADA 9%0 (I) 2,14 2,39 2,11 1,97 2,01 I,87 1,91 I,84 

(1) Ingressos Tributaris/PIB estimat. 

INGRESSOS DE L'AJUNTAlv!ENT DE BARCELONA. PRESSUPOSTOS PREVENTIUS 1984-1991. MILIONS DE PTS. COlutENTS 

CAPÍTOL I984 1985 I986 I987 I988 I989 1990 1991 

IMPOSTOS DIRECTES 19,796 27,208 29,798 33,031 39,I60 40,268 55,320 59,165 

IMPOSTOS INDIRECTES 4,360 4,707 4,362 3,965 4,092 4,615 2,150 2,134 

TAXES I D'ALTRES INGRESSOS 16,627 I8,648 17,403 I7,394 19,706 19,775 16,677 17,567 

TOTAL INGRESSOS TRIBUTARIS 40,783 50,563 51,563 54,390 62,958 64,658 74,I47 78,866 

TRANSFERl~NCIES DEL F.N.C.M. 21,400 23,219 23,815 26,435 29,515 37,495 41,623 43,741 

TOTAL TRANSFÈRENCIES CORRENTS 21,755 23,680 30,345 36,432 42,951 46,008 49,847 52,974 

TOTAL INGRESSOS CORRENTS 64,865 76,461 84,267 93,756 109,173 113,562 128,821 I38,703 
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INGRESSOS DE L'AJUNTA~-IENT DE BARCELONA. PRESSUPOSTOS PREVENTIUS 1984-1991 

Pres. constants 1992. Números Índex (1984= I00) 

CAPÍTOL 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

IMPOSTOS DIRECTES 100 126 127 134 151 146 188 189 

IMPOSTOS INDIRECTES 100 99 84 73 72 76 ·" 31 

TAXES I D'ALTRES INGRESSOS 100 103 88 84 91 85 67 67 

TOTAL INGRESSOS TRillUTARIS 100 1!4 107 107 118 114 122 123 

DESPESES DE CAPITAL DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. PRESSUPOSTOS PREVENTIUS. ¡\li!ions dc pessetes corrents. 

~litj,t .ml.tiS.J.-~-: Mitja anya!SS-91 

1984 1985 !986 1987 mandat 1988 1989 !990 1991 mandat 

INVERSIONS REALS 12.008 12.820 14.438 10.291 !2.389 18.270 14.550 !0.362 8.687 !2.967 

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.567 672 837 1.850 1.322 5.910 5.962 13,386 15.626 10.221 

TOTAL DESPESES DE CAPITAL 13.575 13.492 15.275 12.141 !3.62! 24.!80 20.512 23.748 24.313 .23.!88 

DESPESES DE CAPITAL DE L'A/UNTAJ\!ENT DE BARCELO;\A. PRESSUPOSTOS PREVENTIUS. Milions dc pessetes corrents. 

\1111.1.\ll\,ll.q .~- ,\litja anyal 88-91 

1984 1985 !986 !987 mandat 1988 1989 1990 199! mandat 

INVERSIONS REALS 20.075 !9.697 20.389 13.809 !8.493 23.383 !7.437 11.637 9.208 !5.4!6 

TRANSfERÈNCIES DE CAPITAL 2.620 1.0032 1.182 2.482 !.829 7.564 7.145 15.033 16.564 !!.576 

TOTAL DESPESES DE CAPITAL 22.695 20.730 21.571 16.291 20.322 30.947 24.582 26.669 25.772 26.993 

DESPESES DE CAPITAl. DE L'AJUNTAAlENT DE BARCELONA 1984-1991 Pressupostos prcn·ntius- milions dc pessetes constants 1992 

¡\lik:rs 
35 

30 

25 

20 

15 

lO 

5 

o 
1986 1987 1988 1989 1990 !991!984 !985 


Iii IN\'ERSIONS REALS 


IT3] TR:\NSFERENCIES CPTAL. 


D TOTAL DESPESES CPTAL. 
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2. El Marc Pressupostari 1992-1995 

El nou model es fonamenta en: 

• la nüllora de la con1petitivitat de la ciutat deriva
da, especialment, de la millora de les comuni
cacions i de les telecomunicacions; 

• la creació d'hnportants oportunitats d'inversió 
pel sector privat, sovint induïdes per la iniciati
va municipal i el notable increment en el co
neixement internacional de la ciutat, i 
concretades en nombrosos projectes o actua
cions en marxa o en projecte; 

• el manteniment d'un nivell raonable estable 
d'activitat i d'inversió 1nunicipal. 

L'Ajuntament de Barcelona es dota d'un 
Marc Pressupostari per al mandat 1992
1995, és a dir, un esquema quantitatiu agre
gat de l'actuació econòmica i financera, que 
permeti enquadrar el Programa d'Actuació 
Municipal del quadrienni. D'aquesta manera, 
els Pressupostos anuals s'insereixen en un 
context plurianual econòmicament viable. 

Amb aquest Marc Pressupostari es pretén: 

-reduir l'endeutament; 

- mantenir la pressió fiscal, per sota del màxim 
de l'anterior mandat. 

- mantenir el nivell de despesa dc capital del 
quadrienni 1984-1987. 

Per fer possible la generació d'estalvi que per
meti reduir l'endeutament en termes compa
tibles amb els altres dos objectius, es projecta: 

- la contenció de la despesa corrent; 

-la reducció del nivell de les despeses de capital; 

-la reducció de la càrrega d'interessos; 

-l'augment de l'assignació del FNCM i l'inici 
de les subvencions procedents del Fons de 
Cooperació de la Generalitat. 

La hipòtesi d'evolució de les variables exòge
nes és la següent: 

Any %\'ar.PIB %var. IPC cost mitjà passiusAjt. 

1992 9,0 6,o 12,7 
1993 8,5 5,5 11,5 
1994 8,0 5,0 11,0 
1995 7,5 4,5 10,5 

D'acord amb això, les magnituds més relle
vants del Marc són les següents: 

CONCEPTE 1992 1993 1994 1995 

Estalvi correm 1.913 15.403 29.034 34.577 
+ingressos dc C;lpital 
no financers 

Despeses dc capital 18.000 20.000 21.100 22.155 

Ddicitncr 16.087 4.597 7.934 12.422 

Dcutctotala 31.XII 258.660 263.257 255.323 242.900 

L'estalvi corrent és positiu i creixent. 

Les despeses de capital comencen amb 
18.000 milions i finalitzen el període amb 
22.000 milions i escreix, acomplint una mit
jana pràcticament igual a la de la legislatura 
1984-1987. 

El deute total -a llarg i curt termini i el deute 
subrogat- previst pel31 de desembre de 1995 
és de 242.900 mili ones de pessetes, prop de 
16.000 milions per sota del final del primer 
exercici i quasi un20 per cent inferior al de 31 
de desembre del1991 -punt d'arrencada del 
marc- fent la comparació en termes lwmo
gems. 

En el futur, òbviament, caldrà ajustar les xifres 
planejades per a cada exercici als canvis de les 
previsions conjunturals de l'entorn. 

28 



3. PROGRAMA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL 1992-1995 -SECTORS-


Educació 

Els principals objectius per al mandat 1992
1995 són els següents. 

l. Ordenació del Sistema Educatiu a la ciutat. El 
període inicial d'aplicació de la LOGSE, amb 
el seu nou plante¡ament d'ordenació educati
va, és una ocasió propícia per a enfocar la solu
CIÓ dels dèficits i els desequilibris que el 
sistema escolar de la ciutat arrossega. Proble
mes de quantitat, qualitat i situació de les es
coles , d'educació infantil, primària i 
secundana poden trobar la solució en el perí
ode que ara comença i amb l'horitzó de l'any 
2.000. Són molt importants els primers anys 
per fer els enfocaments correctes. La inter
venció de l'Ajuntament en aquest procés és 
indispensable. 

2. Delegació de competències en Educació. Per les 
raons dites, aquest és l'objectiu de fons en el 
camp de l'educació i així ho reflecteix el pro
Jecte de Carta Municipal de Barcelona. 

És un tema que cal acordar amb la Generalitat 
en el procés de la discussió de la Carta Muni
cipal. Es tracta d'una reivindicació justificada 
pel coneixement que els països amb l'admi
nistració de l'educació territorialitzada i amb 
competències municipals, els sistema cduca
ti;I és molt millor gestionat; i justificada tam
be pel convenCiment que només amb la 
intervenció d'un Ajuntament amb la història i 
la capacitat educatives del nostre es pot solu
ciOnar correctament el vell problema escolar 
de la cmtat de Barcelona en el proper període 
d'aplicació de la LOGSE. 

Aquest obJ·ectiu final, però no priva al con. ll , ,tran aconse a, que l'Ajuntament continuï en 
la línia de convenis i dc col.laboració en aspec
tes concrets dc la gestió del sistema educatiu; 
no es poden descartar tampoc solucions mix
tes de gestió, com va ser la del Patronat Esco
lar dels anys trenta. 

L'objec~iu de delegació de competències en 
educ~c10 cal emmarcar-lo en un objectiu polí
tic mes global d'augment de totes les possibi
litats d'intervenció dels Ajuntaments i altres 

poders locals, en l'administració educativa en 
la presa de decisions de personal, pautes 'pe
dagògiques, planificació, inversions, en la 
xarxa de la Generalitat. L'Ajuntament de Bar
celona impulsarà aquesta política, cercant 
acords:unb la Federació de Municipis i la Di
putacw. 

3. Confecció del Mapa Escolar. L'Ajuntament 
intervé en el procés de planificació del nou 
Mapa Escolar, competència actual de la Gene
ralitat . En el cas de la ciutat de Barcelona hi 
ha tres tipus diferents de Districte que 'cal 
considerar pel e¡ uefa a oferta esc_olar, i sis tipus 
di_ferents de Distncte pel que ta a proporció 
publica 1 pnvada en el continuum infantil
primària-secundària. Que el nou Mapa Esco
lar superi les mancances i atenuï les 
diferències entre districtes i posi la ciutat de 
Barcelona al nivell de la mitjana de Catalunya 
en l'cscolayública. és el primer objectiu de la 
mtervenciO de l'AJuntament, d'acord amb el 
Consell Escolar Municipal. Cal considerar, a 
més1 q;1,e aquest S:OI:sell, presidit per l'Alcai
d~, es l umca mstanCia on es troben escola pú
bhca 1 escola pnvada de la ciutat, en presència 
de l'Administració educativa de la Generali
tat. Això permet no sols encaminar un diàleg 
molt poc rodat fins ara, sinó també tenir con
tactes sectorials i anar definint l'orientació 
política més convenient per passar d'un defi
cient present al futur proposat. 

4. Grans tctnes i valors per propugnar; itnpacte 
dels JJOO. Cal propiciar un treball entre Jo
ventut, Educació i Cultura per definir els 
grans temes i valors que cal propugnar a través 
del Sistema educatiu i de totes les actuacions 
destinades als infants i joves, en la perspectiva 
de Cmtat Educadora per part d'aquestes àre
es; la referència al civisme, la urbanitat serà el 
teló·de fons. Er~ el proper curs, l'impacte dels 
JJOO ha de temr un tractament especial. 

5. Propostes concretes. Precisament pel fet de 
considerar aquests com a obJectius de fons 
per al mandat cal continuar fent gestió con
creta en diversos camps de manera que po
dna semblar que es ta una parcialització o 
rebaixa dels objectius; però que són propo
sats com a model i camí per a la realització 
d'aquesta política, cosa que significa treba
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llar amb coneixement dc causa i competència 
des dc l'Ajuntament, col.laborant amb la Dc
legació de la Conselleria. Concretament, tre
ballarem en les següents línies prioritàries. 

MODELS D'ESCOLA SEGONS LA LOGSE. Les 
escoles municipals han de ser models de quali
tat dels nous tipus propugnats per la LOGSE, 
però models generalitzables i que formin lí
nies de continuïtat educativa de 0-18 anys. 
Cal continuar reforçant, doncs, el bon tracte 
entre personal i escoles, i el suport pedagògic, 
però també l'exigència en treball, ratios, etc. 
Hi ha els nivells que segueixen: 

• Educació Infàntil. Convé que tota l'Escola 
Bressol depenent de l'Ajuntament sigui mo
del d'Educació Irifantil, lcr. cicle, relacionat 
amb el 2on. cicle, Parvulari, que es troba en 
les Escoles de Primària. 

El nivell pedagògic de Guarderies, Aparca
ments i Jardins d'Infants a la ciutat és molt 
més baix del que podem presentar nosaltres 
com a model i cal augmentar-lo. Convé tam
bé que continuï explorant-se la tipologia dc 
serveis educatius no escolars per al 0-3 en la lí
nia dc ciutat educadora. 

• Educació Primària. Així mateix, a l'Escola 
Primària municipal, per raons històriques, 
amb unes ratio de mestres molt per damunt 
de les de la ciutat, i molt a prop de les propug
nades per la LOGSE, ha d'anar fènt l'adapta
ció al nou model, conservant i avançant en 
qualitat pedagògica i encaix amb la ciutat. 

• Formació profèssional. Molt més complica
da, però sentida com una gran millora, és la 
transformació dc les nostres escoles dc FP en 
Instituts Secundaris. El procés començat és 
segurament el més avançat d'Espanya i inte
grat en un projecte de relació amb el món dc 
l'empresa. A la ciutat de Barcelona s'ha de fer 
notar. 

A més dels models en la línia de centres d'En
senyaments de règim general, l'Ajuntament 
ha d_e continuar treballant en les següents di
recciOns. 

SUPORT OBLIGATORI A LES ESCOLES DE 
LA GENERALITAT. Es tracta d'un programa 
que, pel que fa a personal, no s'ha portat des 
de l'àrea d'educació. La tendència actual és 
donar la neteja a empreses especialitzades i a 
descentralitzar els conserges en els districtes. 

Especialment en el cas dels conserges seria 
convenient que es poguessin discutir les di
rectrius del seu treball amb l'àrea d'educació 
per optimitzar el seu paper a les escoles. Pel 
que fa a la conservació dels locals i a la despesa 
de fluids, és responsabilitat dc l'Ajuntament i 
requereix també un cert treball d'optimitza
ció de recursos. 

SEGUIMENT DEL PLA CONTRA L'ABSEN
TISME ESCOLAR. Pla realitzat en col.labora
ció amb els Districtes. 

SUPORTVOLUNTARIALESESCOLESDELA 
GENERALITAT. El suport efectiu als CPR de 
cada districte, amb els materials i cursos sobre 
els programes prioritaris, i la col.laboració en 
el Pla Unitari de Formació del Professorat és 
la via més directa per fer arribar l'experiència 
dc l'escola municipal el més enllà possible. 

ENSENYAMENTS MUSICALS. Cal difondre la 
cultura i els ensenyaments elementals de mú
sica a través del nou model d'Escola de Músi
ca, segons preveu la LOGSE i ja s'ha realitzat 
a Sant Andreu, i pot realitzar-se directament o 
en col.laboració amb altres entitats a tots els 
districtes. D'altra banda el programa de for
mació musical a l'escola gestionat per la Di
recció de SS. Pedagògics per a les escoles 
municipals i la resta d'escoles de la ciutat a tra
vés dels CPR, com també la possible existèn
cia d'Escola primària i Escola secundària amb 
ensenyaments musicals integrats i Batxillerat 
musical, requereixen una coordinació, que 
només des de l'Ajuntament es pot fer per ara. 
El Conservatori professional o mitjà i el Con
servatori Superior ja existents tenen, junta
ment amb les Escoles de música, una 
perspectiva bastant avançada de corresponsa
bilització per part de la Generalitat. 

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS. L'Escola Mas
sana és un punt de referència molt important 
a la ciutat pel que fa a l'ensenyament del dis
seny i diversos oficis artístics. En l'actual pers
pectiva d'aplicació de la LOGSE cal establir 
quina relació cal establir amb l'Escola d'Arts i 
Oficis de la Diputació, el Centre del Vidre 
etc., i fer un pla d'ensenyaments artístics a la 
ciutat, d'acord amb la Generalitat. 

ESCOLES D'EDUCACIÓ ESPECIAL. Caldrà 
continuar en la línia de planificació, d' espe
cialització quan calgui i de suport a la integra
ció. La línia encetada de col.laboració amb la 
Generalitat amb el CREDAC per a deficients 
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auditius, ha dc continuar per a altres tipus dc 
ddiciències. 

ESCOLES D'ADULTS. S'ha d'avançar també 
en la formulació d'una planificació i d'un 
Conveni amb la Conselleria competent. 

CIVISME. Dins el procés dc formació cívica 
g u e la redacció del text ara en curs comporta 
cal dedicar un programa a la formació cívica 
del futur ciutadà de Barcelona dins les escoles. 

PROGRAMES CIUTAT EDUCADORA. Els sis 
programes prioritaris que hem anat desenvo
lupant, dins i fora de l'escola, aquests darrers 
quatre anys, Barcelona a l'fo:scola, i Educació 
Física, Musical, Plàstica, Audio-visual i In
formàtica, han de continuar estenent-se a les 
escoles de la ciutat a través dels CPR de cada 
districte. El programa de Barcelona a l'escola 
ha de mantenir-se com el més propi dc l'Ajun
tament. Un programa puntual, però intens, 
requerirà la preparació i l'aprofitament pe
dagògic de la realització dels JJOO. 

RELACIONS. Caldrà dedicar una atenció espe
cial a les relacions que s'han establert en el camp 
de l'educació, amb diverses institucions: 

- institucions educatives, des dc Rosa Sensat 
fins a federacions de tots els sectors interessats 
en l'educació i fundacions; 

-les Universitats catalanes, amb les guals hi ha 
signats diversos convenis; 

- universitats estrangeres, des de Leningrad a 
Glasgow o San Salvador; 

- Eurociutats i Ciutats educadores, amb una 
atenció especial a Santiago de Chile i a Gote
borg el92; 

-Unesco, en els centres dc París i Ginebra; 

- Comunitat Europea amb programes espe
cials d'atenció a la primera infància i de forma
ció protèssional. 

Cal implicar el màxim de personal de l'àrea, 
mestres de tot nivell, i tècnics de suport, en 
aquestes relacions, que cultiven alhora lacre
ativitat protèssional i el modest orgull de ser 
mestre a Barcelona. 

NOVA INSTÀNCIA DE FORMACIÓ PROFES
SIONAL. Treballarem per a la constitució 

d'un Consorci dc formació Professional de 
Barcelona, previst en el Pla Estratègic i la 
LOGSE. 

Cultura 

CRITERIS GENERALS 

L'estorç cultural que han fet Ics diverses Ad
ministracions democràtiques s'ha dirigit so
vint cap als aparells extravertits, els 
muntatges finalistes, i s'han preocupat 
menys, potser, de Ics bases formatives i infor
matives que haurien de fonamentar la com
prensió i, per tant, l'eficàcia d'aquelles 
representacions. Sense menysprear els valors 
educatius que aquestes també poden tenir, 
convé, però, estructurar i recolzar Ics bases 
culturals. Això s'ha de tèr alhora per dos ca
mins: l'un és entortir les bases de coneixe
ment i transmissió cultural a la política 
d'ensenyament i l'altre és construir les estruc
tures bàsiques perquè la cultura es pugui des
senvolupar en tots els àmbits amb uns 
intrumcnts adequats. 

Barcelona presenta dèficits en les estructures 
culturals, és a dir, en la bona marxa de les ins
titucions, tant pel que fa al seu contingut i 
funcionament, com a la materialitat dels edifi
cis i Ics instal.lacions. Moltes d'aquestes defi
ciències han començat a ser superades els 
darrers anys, però la tasca encara ha de ser 
completada. Es evident que a partir del 92, 
acabada la tasca urbanística més important, 
Barcelona s 'ha de proposar un profund millo
rament cultural, com una part del benestar 
social. Però no és possible aconseguir-lo im
mediatament perquè encara no disposem de 
tots els contenidors i de les institucions que 
han de possibilitar-ho d'una manera comple
ta. Cal, doncs, encara, un període en el qualla 
prioritat serà la construcció i l'organització de 
les grans estructures. I encara, dins aquestes 
estructures, caldrà establir prioritats, ajusta
des a les capacitats financeres, però també a la 
possibilitat que la societat les absorbeixi de
gudament, aportant-hi el normal creixement 
dels recursos humans, tant en el camp creatiu 
com en el camp gerencial. 

Naturalment, no es pot proposar que, mentre 
duri la construcció de les estructures, es con
gelin les accions culturals més controvertides. 
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Al contrari, cal fer-nc, però cal iniciar una 
classitlcació, una qualitlcació i unes prioritats, 
per escollir aquelles que col.laborin a la crea
ció dels ambients i dels recursos humans ne
cessaris perquè les institucions arrelin en el 
teixit social. Els criteris de prioritat han de te
nir en compte la reducció de la dispersió in
fructuosa i l'augment de la densitat en 
aquelles accions culturals que corresponguin 
a l'objectiu de recompondre ,des de la base el 
sistema cultural de la ciutat. Es a dir, cal con
centrar els esforços en menys accions més de
cisives i et! caces. 

Aquest esforç de concentració es refereix, na
turalment, als grans temes que per força han 
de ser centralitzats i governats des dels Serveis 
de l'Arca de Cultura. Això vol dir que els Dis
trictes han de tenir autonomia en les accions 
culturals a l'escala del seu àmbit humà i terri
tOt·ial. Aquesta autonomia comprèn no sola
ment els criteris i les ~ecisions, sinó també el 
suport econòmic. L'Arca Central vetllarà per 
la planitlcació del desenvolupament cultural 
que garanteixi un equilibri territorial, tot ofe
rint assessorament i supervisió. 

Caldrà tam bé dissenyar accions i processos 
que tàcilitin l'emergència dels creadors, tot 
donant-los suport a la seva permanència a la 
ciutat. 

ESTRUCTURES 

Museus. 

La política de museus ha de seguir el Pla de 
museus aprovat per l'Ajuntament l'any 1985, 
en el qual es marcaven encertadament les lí
nies generals per a la modernització i l'orga
nització de tot el gran tresor que la ciutat ha 
acumulat. D'altra banda, cal tenir en compte 
la Llei de Museus aprovada per la Generalitat 
l'any 1990. Atenent aquests dos documents, 
es proposen unes precisions de detall enfoca
des ja a projectes concrets i s'estableixen unes 
prioritats. 

l. La prioritat indiscutible en el camp dels 
Museus, Arxius i Biblioteques és el Museu 
Nacional d'Art de Catalunya (Museu d'Art de 
Catalunya, Museu d'Art Modern, Gabinet 
Numismàtic i Biblioteca d'Art), consorciat 
amb la Generalitat, atenent alhora la cons
trucció de l'edit!ci i el manteniment adequat 
del contingut i de l'acció investigadora i di

vulgadora. És el tresor artístic més important 
de Catalunya, que ha d'explicar la història de 
l'art català des del Romànic fins als anys 80 en 
paral.lel amb les línies de l'art universal i ha de 
mantenir la capitalitat museística de Barcelo
na en el conjunt de les grans ciutats europees. 
Fins aquest moment, l'Ajuntament s'ha com
promès a la tercera part de la primera etapa de 
les obres dc construcció en la qual participen 
el Ministeri i la Generalitat i a la meitat de les 
despeses corrents a les quals participa la Ge
neralitat, però, si el Museu ha d'assolir el ni
vell cultural que li exigim, cal pensar en una 
segona etapa econòmicament tan important 
com la primera i amb una despesa corrent es
caient. 

2. Un conjunt de museus que cal atendre de se
guida i amb criteris dd!nitius és aquell que en 
qualsevol canvi en l'estructura orgànica ha de 
pertànyer sempre a l'exclusiva responsabilitat 
de la ciutat perquè ha estat donacions directes, 
perquè la seva temàtica és fonamentalment ciu
tadana i perquè no és previsible la seva incorpo
ració en un sistema dc Museus Nacionals. Els 
més importm1ts són el Picasso, el Marés i el 
d'Història de la Ciutat. 

Tots tres tenen greus problemes d'espai i això 
és el primer que cal resoldre. El Picasso ha de 
preveure I' ocupació dels dos palaus veïns, que 
permetran oferir dignament l'oportunitat de 
donacions i dipòsits. El Marés i el d'Història 
s'han d'estendre harmònicament al voltant de 
la plaça del Rei, i ocupar les restes del Palau 
Reial Major, i tlns i tot el Palau del Lloctinent, 
si el trasllat de l'Arxiu la Corona d'Aragó ho 
permet, a tl de revaloritzar l'itinerari monu
mental des de Ics restes arqueològiques fins a 
la Torre del Rei Martí. 

El Museu d'Història ha d'integrar-se opera
cionalment amb l'Arxiu Històric de la Ciutat, 
l'Hemeroteca i els Serveis d'Arqueologia, re
tornant a la vella idea de l'Institut Municipal 
d'Història. I caldrà establir la deguda coOt·di
nació amb el Centre de Cultura Contemporà
nia amb funcionament consorciat, que es 
mantindrà en ritmes convenients, encara que 
l'editlci es tlnança només per la Diputació, les 
tlnalitats del qual poden tenir alguns punts de 
coincidència. 

3. El Museu d'Art Contemporani pertany a 
una segona línia de prioritats perquè el seu 
contingut, l'experiència de l'art actual des 
dels anys 80, per dir-ho en poques paraules, 
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de moment s'assumeix en part en les Funda
cions Miró i Tàpies, en el Centre d'Art Santa 
Mònica i en algunes galeries. Per tant, per a 
aquestes dues Fundacions s 'ha de continuar, 
augmentar i consolidar les subvencions muni
cipals. Malgrat això, la conveniència del nou 
Museu és prou evident perquè la ciutat hi par
ticipi en col.laboració amb la Generalitat, tal 
com està fent, evitant, però, un sobredimen
sionament excessiu de l'edifici i el contingut. 

4. El conjunt monumental del Monestir de 
Pedralbes cal integrar-lo en els grans itineraris 
de la ciutat i, possiblement, posar-lo al servei 
de l'Institut Municipal d'Història. 

5. Hi ha un gran nombre de museus petits i 
dispersos, però d'un contingut molt valuós 
que moltes vegades no es pot exposar degu
dament per manca d'espai i per insuficiència 
de recursos. Cal agrupar-los en tres grans uni
tats temàtiques i operatives no solament per 
assolir l'escala de gestió necessària, sinó per 
donar sentit a la seva funció cultural. La realit
zació definitiva d'aquest reagrupament no 
pot entrar en les prioritats immediates. Però la 
seva planificació i els projectes arquitectònics 
i museogràfics que se'n derivin cal considerar
los estrictament prioritaris. Les tres unitats, 
resultat de l'agrupament, són els que s'expo
sen a continuació. 

Museu d'Arts i Oficis, que podria portar el 
nom de «Joaquim Folch i Torres>>, eximi im
pulsor d'aquesta línia museística que ha d'in
cloure els materials del d'Arts Decoratives, de 
Ceràmica, Tèxtil i Indumentària, d'Arts Grà
fiques, Postal, a més d'algunes peces avui in
closes en altres museus, o no recollides 
museogràficament, com poden ser la col.lec
ció de carruatges o l'oferta d'una mostra 
completa del disseny actual. El Museu d'Ins
truments de Música podria incloure's en el 
Consorci amb la Generalitat de l'Auditori i 
1'Orquestra. 

Museu d'Etnologia, que ha d'incloure l'Et
nològic i el d'Arts i Indústries Populars. 

Els Museus de Ciències Nanu·als, que han d'in
cloure el de Zoologia, el de Geologia i l'Institut i 
el Jardí Botànic, que ha de mantenir una relació 
amb el Zoo en termes científics i pedagògics, i 
que ha de poder ser una projecció cap a l'ecolo
gia per explicar la natura en termes globals. 

Aquestes tres institucions no han de ser exclu
sivament municipals, sinó que cal que funcio

nin amb un consorci amb la Generalitat i al
tres entitats i, possiblement, cal incloure'ls en 
el sistema de Museus Nacionals. A Montjuïc 
hi ha almenys quatre edificis escassament o 
mal utilitzats, dos dels quals podrien, en el seu 
moment, convertir-se en seus del Museu 
d'Arts i Oficis i del d'Etnologia, amb la qual 
cosa es complementarien les funcions cultu
rals del parc. Un tema prioritari, per tant, a 
més de la planificació d'aquestes tres unitats 
museístiques és establir els convenis per a la 
reserva dels edificis que poden hostatjar-los. 

Arxius. 

L'Arxiu Històric de la Ciutat, que cal integrar 
en l'Institut Municipal d'Història, té greus 
problemes d'espai i d'instal.lació. L"l Casa de 
l'Ardiaca, cal reformar-la totalment, però, 
abans, cal acabar clloc,al per a 1'Hemeroteca a 
l'antic Convent dels Angels i suprimir !"'ar
mari" provisional adossat a la Muralla de la 
plaça de la Catedral. Els projectes estan en
llestits i les obres del Convent dels Angels fa 
lO anys que duren. 

Acabar 1'Hemeroteca i iniciar la reforma de la 
Casa de l'Ardiaca és una de les prioritats més 
evidents dins el programa d'equipaments cul
nu·als d'aquests quatre anys. 

Biblioteques 

La deficiència en biblioteques es pot dividir 
en dos grans sectors: la manca d'una Bibliote
ca Central de gran envergadura, l'anomenada 
Biblioteca Provincial, la construcció de la 
gual correspon al Ministeri, i el funcionament 
a la Generalitat, i la insuficiència de Bibliote
ques de Barri i de Districte, relacionades amb 
la Provincial segons un sistema lògic de cen
tralització i distribució de continguts. Lacre
ació d'una xarxa de Biblioteques, ja prevista 
en els acords municipals, se situa en una pri
meríssima línia de prioritats perquè la defi
ciència és greu i perquè és una d'aquelles 
estructures fonamentals per fer de la cultura 
un instrument al servei de la formació i la ins
trucció de totes les capes socials, la qual cosa 
constitueix un dels objectius bàsics de la polí
tica cultural d'aquests quatre anys. Els obsta
cles per assolir uns resultats satisfactoris són 
de dues menes: els de finançament, donada la 
gran envergadura econòmica, i els de la com
plexitat i sovint les contradiccions dels siste
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mes legals i els propòsits de les diverses insti
tucions implicades. 

l. Per a la Biblioteca Provincial, l'Ajuntament 
té en estudi la cessió d'uns terrenys a la plaça 
de les Glòries Catalanes, que completaria l'es
pai cultural iniciat amb l'Auditori i el Teatre 
Nacional. Caldrà convocar un concurs inter
nacional d'arquitectura per fer d'aquest edifi
ci un dels símbols més significatius de la 
cultura barcelonina moderna. 

Hi ha encara problemes per aclarir, abans 
d'establir els Convenis i definir el projecte. 

2. Cal començar a desenvolupar de seguida, 
amb caràcter prioritari, la Xarxa de Bibliote
ques de Districte i de Barri, malgrat els pro
blemes generals assenyalats i la necessitat 
d'establir un sistema de responsabilitats i fi
nançament entre les institucions. El propòsit 
és posar en funcionament, durant aquests 
quatre anys, les biblioteques de Nou Barris, 
Horta-Guinardó, les Corts i la conversió del 
Pavelló de la República a I 'Exposició de París 
del37 i el pavelló del Parc Esportiu de la Mar 
Bella en biblioteques. 

Teatres i auditoris 

El problema fonamental que cal resoldre amb 
urgència és el de la quantitat i la dispersió 
d'aquests serveis. Entre la Generalitat, la Di
putació i l'Ajuntament, es mantenen en fun
cionament o en curs de construcció en règim 
de propietat o amb responsabilitat total de 
concessió i gerència lO teatres, comptant-hi 
ja el Liceu i un gran Auditori, a més dc mitja 
dotzena de sales de barri o de complement 
pedagògic, tots amb uns costos molt elevats i 
alguns amb escàs rendiment cultural i social. 
D'altra banda, la major part de sales privades 
tenen importants subvencions: el Teatre 
Victòria, el Teatre Lliure, el Palau de la Músi
ca Catalana, etc. 

És urgent racionalitzar tot aquest sistema 
concentrant els recursos en unes quantes pe
ces fonamentals. Els criteris que cal 
aplicar són els següents. 

l. El manteniment i la millora del Gran Teatre 
del Liceu és una prioritat evident. Barcelona 
no pot perdre una certa capitalitat de l'òpera 
que ha mantingut durant molts anys. D'això 
és responsable no solament la ciutat, sinó tot 

Catalunya i tot l'Estat. Per això el Liceu tim
ciona i funcionarà en un consorci de totes les 
institucions polítiques, amb una participació 
de l'Ajuntament d'un 20 %. Els temes fona
mentals a resoldre, o en un curs de solució, 
són els següents: a) per el dèficit acumulat: el 
Conveni de responsabilització ja és signat; b) 
la despesa corrent: està convinguda la subven
ció de les quatre institucions; e) la modernit
zació de l'editlci: indispensable per a la 
supervivència; d) la millora de l'estructura or
ganitzativa i e) el pas a propietat pública, exi
gida amb urgència donades les grans 
inversions ja realitzades i les que es preveuen 
amb l'ampliació, tema en curs de negociació i 
resolt, sens dubte, en el proper trimestre del92. 

2. El Mercat de les Flors i el Teatre Lliure és el 
segon conjunt teatral que cal situar dins una 
relativa prioritat. Els dos teatres del Mercat de 
les Flors, de propietat municipal, i el Teatre 
Lliure, de propietat d'una Fundació pau·oci
nada per les institucions públiques i situada al 
mateix emplaçament, han de constituir el 
conjunt bàsic per a una especial promoció tea
tral, assolint tlns i tot una direcció coordinada 
i uns serveis comuns. La ciutat s'ha de com
prometre a completar adequadament els dos 
teatres propis, a subvencionar substancial
ment el Teatre Lliure i a ordenar urbanística
ment i organitzativament tot el conjunt. 

3. El Teatre Grec de Montjuïc cal mantenir-lo 
com a marc fonamental del festival d'estiu. 

4. Dins els dètlcits en les estructures culturals 
de Barcelona, la construcció d'un nou Audi
tori no sembla situar-se en la mateixa prioritat 
que la modernització dels museus i del Liceu 
o la construcció de la xarxa de Biblioteques. 
Però els convenis i les obres en marxa i la pers
pectiva d'un consorci Auditori-Orquestra 
permeten orientar una etlcàcia immediata. Els 
problemes que ara hi ha plantejats són dos: la 
previsió d'un augment considerable del pres
supost de les obres i la reducció temporal de 
les aportacions del Ministeri i la Generalitat. 
Per resoldre aquest tema només hi ha una so
lució: concentrar les obres en l'acabament 
d'una de les sales i deixar pendent de poste
riors resolucions l'altra sala, el museu d'ins
truments de música i la zona d'ensenyament 
superior. Així, i suposant que es resolguin els 
problemes de tlnançament, es podria inaugu
rar aviat la sala gran, l'element que pot apor
tar un nou factor musical positiu a la ciutat, ja 
que el Palau de la Música Catalana i altres sa
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les existents o en construcció poden complir 
per ara les funcions dc la futura sala petita. 

5. El consorci del Palau de la Música Catalana 
ha de continuar suportant la millora i moder
nització dc l'edifici i les instal.lacions, tasca, 
per altra banda, pràcticament acabada. Però 
no s'ha de confondre amb un consorci desti
nat a la programació de concerts i altres activi
tats culturals. Aquestes han de considerar-se 
independentment com a tals i el Palau hauria 
dc liquidar la seva simple funció d'arrendatari 
sense dèficits o amb dèficits més assequibles 
que els actuals. Cal, doncs, reconsiderar les 
funcions i les responsabilitats del consorci. 
6.-La utilització dels altres teatres i sales d'es
pectacle que pertanyen a l'Ajuntament s'hau
ria de reconsiderar amb fórmules diverses, 
entre les quals la més aconsellable és cedir-los 
per a l'activitat responsabilitzada dc grups i 
companyies que funcionin autònomament 
amb independència del règim municipal. Uns 
convenis regularan i vetllaran per 1 'interès pú
blic de les activitats. En molts casos serà con
venient de mantenir-les a les iniciatives 
directes dels Districtes. 

Activitats 

l. Les activitats culturals prioritàries amb alta 
participació de l'Ajuntament seran aquelles 
que es relacionin directament amb les instint
cions pròpies i les que funcionen en consorci 
o amb convenis específics: 

-el Museu Nacional d'Art de Catalunya, 

-els Museus estrictament municipals (Picasso, 
Marés i Institut Municipal d'Història), 

-el Museu d'Art Contemporani, 

-la Fundació Miró, 

-la Fundació Tàpies, 

-el Centre de Cultura Contemporània, 

-el Gran Teatre del Liceu, 

- els dos Teatres del Mercat de les Flors, que 
mantindran una temporada pròpia, el contin
gut de la qual caldrà rcconsiderar per donar-li 
un sentit clar d'experimentació i divulgació, 

-la Fundació Teatre Lliure, 

-el Teatre Grec, centre d'un festival d'estiu. 

2. Una altra activitat prioritària és potenciar al 
màxim la qualitat de l'Orquestra Ciutat de 
Barcelona dins el marc del consorci Orques
tt·a-Auditori, per tal de donar-li una gran pro
jecció internacional i posar-la al servei de la 
divulgació de la cultura musical a tots els àm
bits populars i especialitzats de la ciutat. Dins 
el consorci caldrà incloure en el moment 
oportú el Museu d'Instruments de Música, el 
Centre dc Difusió de la Música Contemporà
nia i l'organització de la Setmana de Música 
Contemporània, i altres activitats específiques 
que s'han d'entendre com a elements d'inves
tigació i dc divulgació. 

3. Les exposicions d'art han de quedar fona
mentalment vinculades a l'activitat del Mu
seus. Malgrat això, el Palau de la Virreina es 
mantindrà com un espai generador d'altres 
possibilitats no directament adscrites als nm
seus i sempre relacionades amb la formació 
cultural de base. 

4. En el camp del cinema, una indústria cultu
ral de gran tradició barcelonina, l'Ajuntament 
ha de donar suport a una manifestació que es 
caracteritzi per l'originalitat del seu perfil en 
el camp internacional. 

5. L'atenció a la literatura se centrarà en una 
renovació a fons dels Jocs Florals, al voltant 
dels quals s'estructurarà un festival de poesia 
que s'estendrà també a les escoles. Els Premis 
Ciutat de Barcelona continuaran sent un in
centiu als diversos camps de la cultura produï
da a la ciutat. 

6. U na manera directa per atàvorir el creixe
ment de noves expressions culturals és otèrir 
als joves que comencen espais per a desenvo
lupar llurs experiències i aprotlmdir llurs apre
nentatges. Caldrà doncs trobar uns estudis 
promocionals, una mena de vivers culturals, 
que es puguin oferir en bones condicions i per 
uns períodes limitats a la gent que acrediti un 
programa de suficients garanties. 

7. A més d'aquestes línies prioritàries i un cop 
complertes i executades degudament, s'esta
bleix un sistema de subvencions a les promo
cions privades, aquelles que, després d'una 
anàlisi acurada, demostrin ser una resposta als 
objectius generals impulsats per l'Arca de 
Cultura. Aquests objectius es retèreixen a la 
rendibilitat cultural en tots els aspectes, en un 
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marc de llibertat creadora. Les subvencions 
no s'han d'interpretar mai com participacions 
perpètues i indiscutides, sinó com solucions a 
les propostes i a les circumstàncies de cada 
moment. Els criteris de concessió d'aquestes 
subvencions seran els següents. 

a) Suport a la promoció de nous creadors i 
intèrprets i especialment, a la introducció dels 
fets culturals a les escoles en llurs diversos 
gt:aus, sempre d'acord amb els criteris de 
l'Arca d'Educació. 

b) Elements excepcionals per llur qualitat que 
siguin realment impossibles de realitzar sense 
un suport econòmic i que es presentin com un 
aspecte ineludible de divulgació significativa 
de la gran cultura. 

e) Esdeveniments d'intercanvi cultural que 
corresponguin a l'alt nivell de capitalitat de 
Barcelona i als interessos generals de Catalunya. 

Els camps d'actuació conjunta entre Educa
ció i Cultura més directa, en un futur proper es
tan relacionats amb la relació entre el futur 
Auditori i el Conservatori de Música d'una ban
da, i la concreció d'un model de complex edu
catiu-cultural en el cas d'alguns futurs Instituts 
d'Ensenyament Secundaris, d'altra banda. 

Benestar social 

LA POLÍTICA DE BENESTAR SOCIAL 

Durant el quadrienni anterior, els indicadors 
sòcia-econòmics de la ciutat han millorat sen
siblement. S'ha mantingut i consolidat l'evo
lució positiva iniciada l'any 198 5, tendència 
general que a Barcelona s'ha concretat en una 
disminució molt significativa de les taxes 
d'atur, en la millora de les xarxes de serveis i 
infrastructures, en la regeneració del teixit so
cial. Tanmateix, els dèficits i les desigualtats 
socials perduren i, en alguns cassos, apareixen 
noves problemàtiques socials. Creiem que la 
política de benestar social és, per principi, una 
de les prioritats de l'actuació municipal. El 
desenvolupament econòmic adquireix el seu 
sentit quan esdevé sinònim de millora de la 
qualitat de vida i la reducció de les desigualtats. 

El projecte de ciutat que volem construir és 
una ciutat que en el terreny social s'ha de ca

racteritzar per la qualitat dels seus serveis pú
blics, per la garantia de la igualtat d'oportuni
tats i de resultats, per la reducció dels 
desequilibris socials i territorials, per la parti
cipació dels ciutadans i ciutadanes i per la de
saparició de les discriminacions per motius 
econòmics, socials, de sexe, raça condició o 
edat. Una ciutat en la qual tothom sigui veri
tablement ciutadà. 

Criteris d'actuació 

Abans d'entrar a considerar les prioritats ge
nerals i sectorials, creiem important acordar 
quins han de ser els criteris principals que han 
de ser comuns a tota l'actuació en política de 
benestar social. Es tracta més de criteris d'ac
tuació que d'objectius pròpiament dits, però 
són previs a la formulació d'aquells. Per al 
proper quadrienni, destaquem: 

-el compliment de les competències pròpies, 

-el funcionament de les xarxes d'equipaments 
existents, 

-la descentralització dels programes i serveis, 

-la coordinació de les polítiques i programes 
de benestar social. 

L'exercici de les compètencies pròpies 

Malgrat que pot ser obvi que aquesta ha de 
ser la primera prioritat, cal remarcar-la perquè 
l'actuació de l'Ajuntament de Barcelona 
històricament però en especial en els deu dar
rers anys- s'ha desenvolupat en pràcticament 
tots els terrenys de l'activitat humana. L'es
forç per donar resposta a les necessitats i dèfi
cits socials acumulats al llarg del període 
anterior no democràtic, la necessitat d'abor
dar els problemes que apareixen a les grans 
ciutats -i no abordats específicament des d'al
tres instàncies de l'estat- i el dinamisme propis 
de la ciutat i la seva organització municipal 
han fet que l'Ajuntament faci moltes més tas
ques i presti molts més serveis dels que li cor
responen. 

Aquest fet ha estat positiu i necessari en la dè
cada anterior, però la situació actual, amb un 
marc legislatiu i competencial més clarificat i 
amb uns recursos econòmics limitats, fa ne
cessari establir un ordre de prioritats que situi 
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en la cúspide aquelles competències i funcions 
que són pròpies dels ajuntaments, i que coin
cideixin amb les necessitats més importants 
dels ciutadans. Així, doncs, l'atenció primària 
en serveis socials, la promoció social, els equi
paments esportius i la promoció i educació 
per a la salut han de ser programes prioritaris, 
en recursos humans i econòmics, i cal vetllar 
per la seva implantació de forma suficient a la 
ciutat i per la seva qualitat. 

Altres programes, que de manera comple
mentària o substitutòria, realitza l'Ajunta
ment de Barcelona, han de ser contemplats en 
el context d'un nou marc competencial (de ri
vat de la Carta Municipal), d'una delegació de 
competències i recursos (possibilitat prevista 
perfectament per la legislació) o per acords de 
conveni marc entre la Generalitat de Catalunya 
i l'Ajuntament, com també amb l'Administra
ció central, que suposin un acord de finança
ment i d'ordenació dels serveis prestats. 

En qualsevol cas, doncs, el compliment de les 
competències pròpies obliga a exigir i col.la
borar amb la resta d'administracions per tal 
que cobreixin de manera adient les seves com
petències a la ciutat de Barcelona. 

Les xarxes d'equipa1nents i els centres n1unicipals 

L'esforç de creació d'infrastructures, instal
lacions i equipaments que ha realitzat l'Ajun
tament de Barcelona en els darrers 12 anys, 
amb una importantíssima inversió, demana 
en aquests moments un esforç paral.lel de 
manteniment, consolidació i millora de la 
qualitat i de la gestió. Cal preveure i evitar que 
el funcionament ordinari, la conservació i 
manteniment d'unes xarxes tan àmplies es de
teriori precisament per la seva extensió i in
tensitat en el temps. 

Parlem de les xarxes de Centres de Serveis So
cials, de Casals Infantils, Casals de Javes, Ca
sals per a la Gent Gran, Centres Cívics i 
instal.lacions esportives, per ò també dels 
equipaments compactats que esdevenen punt 
de referència pels ciutadans precisament per 
l'agrupació de serveis i funcions en un mateix 
centre. Aquesta prioritat genèrica es concre
taria en les mesures que especifiquem a conti
nuació. 

-Actualitzar el mapa d'equipaments de benes
tar social a la ciutat, equilibrant les xarxes 

existents en timció de les diferents necessitats 
i realitats territorials, i tenint en compte tam
bé les competències municipals, per tal de fer 
la previsió de sòl necessària que faciliti el des
envolupament d'altres equipaments no mu
nicipals. 

- Regular, de forma coherent i estable, les for
mes de gestió d'aquests equipaments, mit
jançant les fórmules legals avui existents. 

- Garantir la qualitat dels equipaments, amb 
una part d'inversió destinada al manteni
ment, conservació i adequació d'espais a no
ves necessitats, d'acord amb un pla 
d'inversions quadriennal. 

- Millorar el coneixement, imatge i ús dels 
equipaments i centres municipals per part 
dels barcelonins. 

La descentralització dels serveis 

La descentralització operada a l'Ajuntament 
de Barcelona ha tingut una important concre
ció en l'àmbit dels serveis personals. El procès 
de transferència de competències i funcions 
als Districtes ha permès millorar enormement 
la prestació dels serveis als ciutadans, poten
ciar la participació ciutadana i optimitzar els 
recursos existents. Cal culminar aquest procés 
de descentralització, amb els objectius que 
l'animen des del seu inici (coneixement de la 
realitat, proximitat al ciutadà, participació i 
millora de l'eficàcia en la prestació dels ser
veis). Aquesta culminació passaria, al nostre 
entendre per les condicions que exposem a 
continuació. 

-Transferir als Consells Municipals de Dis
tricte aquells serveis que, malgrat la seva lò
gica territorial, continuen encara a les àrees 
centrals. 

-Garantir que les àrees centrals fan el paper de 
planificació, programació, suport i avaluació 
de les polítiques sectorials, per tota la ciutat, 
paper que els és propi en un esquema descen
tralitzat, a més de la gestió d'aquells recursos 
generals de ciutat. Aquestes funcions s'han 
d'exercir sens perjudici de la programació i 
avaluació pròpies que efectuen els Districtes 
en el seu àmbit territorial. 

- Establir un Sistema de Control de Gestió i 
d'Informació que cohesioni l'activitat nmni

37 



cipal en el benestar social, dc tal manera que 
es garanteixi la uniformitat d'objectius i de 
programes, l'homogeneïtat d'indicadors i el 
control dc resultats per a tot el conjunt de 
l'organització municipal. 

Coordinació de les polítiques i progratnes socials 

La coordinació de les diferents polítiques sec
torials i dels diversos programes específics que 
actuen en el terrcnv del benestar social és avui 
una necessitat coinpartida a molts nivells. 
Una coordinació i connexió que es fà impres
cindible per millorar els serveis a la població, 
perquè molts programes actuen sobre els ma
teixos sectors i segments de població, perquè 
existeix una clara interdependència entre els 
fenòmens socials i les problemàtiques que ge
neren i perquè, en definitiva, els objectius fi
nals són comuns. Les polítiques socials, 
doncs, s'han de contemplar globalment per 
tal d'evitar la duplicitat d'actuacions, per tal 
de millorar l'optimització dc recursos, per tal 
d'evitar els <<forats negres>> en els quals no 
s 'intervé i per tal dc complementar i potenciar 
mútuament l'efecte de tots els serveis. 

Aquesta coordinació és, per tant, un objectiu 
estratègic i a llarg termini que ha dc ser pre
sent a les nostres prioritats. Per tal d'evitar 
l'abstracció que és consubstancial a aquesta ex
pressió administrativa-" coordinació"-, creiem 
que cal concretar-la a un triple nivell, cadascun 
dels quals hauria d'exercir les seves funcions de 
tnanera executiva i no únican1ent consultiva. 

l.La coordinació interna a l'Ajuntament de 
Barcelona que, en el terreny del benestar so
cial, cal fer realitat en els següents punts. 

a) El fi.mcionament de la Comissió de Benes
tar Social que, entre d'altres funcions, elabo
ra, coordina i fa el seguiment dc les polítiques 
socials municipals. En aquest punt és especial
ment rellevant consolidar la coordinació i la 
integració mutua dels principis orientadors 
d'una política de seguretat i prevenció amb 
els principis de la política social. 

b) El desenvolupament dels Plans de Benestar 
Social que tlxen les grans línies d'actuació que 
han d'incorporar-sc a les programacions i execu
tar-sc des de les àrees, centres gestors, districtes i 
altres òrgans municipals, en fi.mció dels sectors 
de població que es consideren prioritaris (Infàn
cia, Joventut, Gent Gran, Dona, Disminuïts). 

e) La consolidació dc les Divisions dc Serveis 
Personals, com a unitat administrativa des dc 
la qual es gestiona i coordina en un mateix ter
ritori la globalitat dels diferents programes i 
serveis de benestar social. 

d) La <;oordinació operativa dels Centres Ges
tors i Arces centrals entre sí, a partir dc la Se
cretaria Executiva de Benestar Social. 

2. La coordinació inter-institucional, que fàci 
efectiu un correcte funcionament de les fun
cions i competències dc cada nivell de l'admi
nistració, en funció dc les responsabilitats que 
són pròpies a cadascuna. Independentment 
dels canvis que puguin operar-sc en l'elabora
ció de la Carta Municipal, aquesta coordina
ció institucional, reclamada també pels 
ciutadans, s'ha de concretar en matèria dc be
nestar social en el desenvolupament real i 
efectiu dels convenis amb la Generalitat de 
Catalunya, en una revisió dels serveis, presta
cions i recursos existents a la ciutat dc Barce
lona i en una rcassignació complementària dc 
les funcions d'ambdues institucions. 

3. La Cooperació social amb els sectors no lu
cratius, promovent l'acció social d'entitats, 
associacions i col.lcctius, com també la coor
dinació de les xarxes de serveis dc caràcter so
cial i la cooperació en la gestió dels serveis 
públics. La coordinació de les xarxes s'ha de 
fèr efectiva en la mateixa planitlcació de les 
ofertes i també en la gestió cívica d'equipa
ments i serveis de titularitat pública. 

4. La coordinació públic-privat amb els sectors 
lucratius, promovent una major implicació 
social dels agents generadors de riquesa. Sota 
el principi dc responsabilitat pública, cal pro
moure la creació i desenvolupament de pres
tacions i serveis de caràcter social, coordinats 
amb les xarxes públiques. En aquest sentit, cal 
fer realitat, en aquest mandat, la creació d'una 
Fundació Social d'àmbit local, per finançar 
projectes estratègics encaminats a reduir desi
gualtats socials (mesura inclosa en el Pla Es
tratègic Barcelona 2000). Aquesta 
cooperació és independent dc la tim e ió in ex
cusablc de les administracions d'autorització i 
control dels establiments privats, que en el cas 
de benestar social té una gran transcendència 
(serveis socials, educació, esports, etc.). 

5. La participació cívica i ciutadana, la promo
ció i relació de l'Ajuntament amb el teixit as
sociatiu i els moviments socials de la ciutat, 
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d'acord amb les Normes Reguladores de la 
Participació Ciutadana i dels mecanismes ja 
existents per promoure aquesta cooperació 
social amb les entitats no lucratives, volunta
riat, etc. 

Les prioritats per al benestar social. 

A partir dels materials que hem citat com a 
base, podem proposar les prioritats de la polí
tica de benestar social pel proper quadrienni. 
Aquestes prioritats haurien de ser la resultant 
de les obligacions competencials, les priori
tats dels partits governants, les estratègies del 
Pla Estratègic, la continuació de l'anterior 
Programa d'Actuació Municipal i les recoma
nacions del Consell Municipal de Benestar 
Social. 

Com ja hem dit, aquestes prioritats han de ser 
traduïdes en objectius operatius, avaluables 
des de les instàncies de responsabilitat muni
cipal i compartits en tots els òrgans i de
pendències municipals. 

l. Reduir les desigualtats socials i territorials, 
amb el desenvolupament de plans i accions in
tegrades en els barris de més baix nivell social, 
que suposin una rehabilitació urbanística, una 
dinamització econòmica i una atenció social 
intensiva que permeti l'autonomia i la inser
ció social dels nuclis familiars que es troben en 
alt risc o en una situació social de pobresa. 

2. Millorar l'atenció primària en serveis so
cials, assegurant una xarxa d'Unitats Bàsiques 
d'Atenció Social Primària (UBASP) adequa
da, prioritzant fonamentalment els serveis 
d'ajut a domicili i tots els recursos d'inserció 
social, entre els quals hi ha la renda mínima 
(PIRi\lli), de manera que arribin a les famílies 
i individus més necessitats. 

3. Millorar el benestar social dels ciutadans 
majors de 65 anys o que han accedit a la jubi
lació, desenvolupant les mesures previstes en 
el Pla per a la Gent Gran, afavorint la promo
ció individual i la participació social d'aquest 
col.lectiu i garantint una atenció social de 
qualitat en aquells casos que així ho requerei
xm. 

4. Reduir els nivells d'absentisme i fracàs es
colar, vetllant pel compliment de l'escolaritat 
obligatòria, i millorant els resultats escolars 
per origen social i territorial. 

5. Potenciar la iniciació esportiva i l'esport es
colar. Realització del Pla d'extensió de l'edu
cació física a l'escola, Pla de construcció i 
adequació d'espais esportius a les escoles i 
màxima rendibilitat d'aquests equipaments. 

6. Desenvolupar el Pla d'usos i adaptació de 
les instal.lacions olímpiques, per garantir la 
seva màxima rendibilitat un cop finalitzats els 
Jocs de Barcelona'92. 

7. Millorar la salut dels ciutadans prioritzant, 
d'una banda, els programes de prevenció, 
educació i promoció de la salut: alimentació i 
consum, drogaddicció, tabaquisme, sexuali
tat i prevenció d'accidents; de l'altra banda, 
participar en els òrgans de direcció de la Re
gió Sanitària de Barcelona. 

8. Desenvolupar les mesures contemplades en 
el Pla Municipal per a les Dones de Barcelona, 
encaminades a superar les discriminacions 
existents per raó de sexe i a aconseguir la seva 
incorporació activa i en condicions d'igualtat 
a la vida social, econòmica i cultural de la ciu
tat. 

9. Fer de Barcelona una ciutat oberta i solidà
ria amb l'exterior i, principalment, amb els 
col.lectius d'immigrants i treballadors estran
gers provinents de països extracomunitaris, 
tàcilitant la seva inserció social a través de ser
veis i prestacions igualitàries en l'àmbit local. 

10. Continuar una política integral que faciliti 
la inserció social i professional dels joves i ga
rantir, a través del Projecte Jove, una major 
relació entre els joves i l'Ajuntament de Bar
celona. Es contribuirà a la preparació de la jo
ventut en relació a la nova Europa i a un món 
cada vegada més interdependent. 

ll. Prioritzar els serveis i recursos destinats a 
la infància i adolescència, d'acord amb el que 
assenyala el Pla d'Infància, ja que són els qui 
acusen més l'impacte de les situacions de mar
ginació i són alhora els ciutadans amb qui es 
poden dur a terme amb més eficàcia les mesu
res d'inserció i de promoció educativa. 

12. Promoure la participació cívica i el volun
tariat en el terrenv del Benestar Social, afavo
rint el compromÍs solidari dels ciutadans en 
relació als drets i als deures que configuren 
una política social. Consolidar el model ja ini
ciat de relació entre l'Ajuntament i els movi
ments socials, a través del Consell Municipal 
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dc Benestar Social i altres organismes i Con
sells sectorials. 

13. Inserir la política social en l'àmbit euro
peu, donada la creixent interdependència dels 
fenòmens socials que es deriva de la construc
ció europea. Consolidar la relació ja establer
ta amb Ics altres grans ciutats europees, per tal 
de contribuir al fet que la construcció d'Euro
pa no sigui només la construcció d'unmercat 
econòmic, sinó que representi un espai social 
unificat. 

Objectius sectorials 

ÀREAD'AFERSSOCIALSIJOVENTUT 

D'acord amb els criteris generals d'actuació 
que s'han establert, es detallen a continuació 
els programes corresponents a l'àrea d'Afers 
Socials i Joventut, dividits en funció dels dos 
grans sectors d'activitat: els programes 
d'atenció social i els programes de promoció 
social. En tots dos casos, es tracta d'una sínte
si d'aquelles línies d'ac tuació que haurien de 
tenir preferència en el proper quadrienni, 
amb esment de la direcció o aspecte que justi
fica aquesta prioritat. En general, es dóna 
prioritat a les competències pròpies i Ics xar
xes d'equipaments, com també una reordena
ció de les xarxes de prestacions de serveis en 
l'organització descentralitzada. En el terreny 
més concret, es dóna prioritat a aquells sec
tors de població que requereixen una atenció 
especial o que es preveu que incrementaran la 
seva problCI'nàtica. En relació als programes 
no citats, cal dir que això no suposa la seva de
saparició, sinó simplement que no formen 
part de les principals prioritats. 

Prioritats de prornoció social 

l. Els serveis d'infonnació al ciutadà. La infor
mació és l'eina principal i primera que facilita 
als ciutadans l'exercici dels seus drets i l'accés 
al conjunt de recursos i activitats. L'acció mu
nicipal, en aquest període, tendirà a fer de la 
informació una eina que possibilita la igualtat 
d'oportunitats, modificant i adaptant els pro
ductes i serveis a les necessitats de cada 
col.lectiu. En aquest sentit, hi ha les següents 
prioritats quadriennals. 

a) La prestació dels scn·cis d'atenció al públic: 
incrementar el seu coneixement i ús. 

b) Consolidar i donar major difusió a Ics pu
blicacions periòdiques i serveis informatius 
adreçats a la gent gran, a Ics doncs i als joves. 
Augmentar el punts d'informació descentra
litzats. 

e) Els serveis sectorials d'assessorament: Ga
rantir la prestació d'aquests serveis, donant 
prioritat a aquells que són més competència 
municipal i tenen una funció d'atenció prim à
ria: orientació professional, salut, objecció dc 
consciència, turisme juvenil, assessoria jurí di
ca per a joves, atenció a la dona. 

2. La planificació de les xarxes d'equipatnents sec
tm·ials avui existents. Les diferents xarxes de 
Casals Infantils, Casals de Joves i Casals 
d'Avis no tenen Ics mateixes funcions ni ren
dibilitat social. En aquest període s'han d'aca
bar avaluacions específiques sobre cada xarxa 
i establir les vies de futur per a cadascuna, in
tegrant la seva existència amb la dels grans 
equipaments compactats de Districte (Cen
tres Cívics i altres) com també amb els equipa
ments globals de ciutat, dels guals cal 
delimitar objectius i funcions. 

a) En el cas dels Casals Infantils i Casals 
d'Avis, cal planificar les xarxes en relació a 
l'any 2000 d'acord amb l'oferta privada i as
sociativa existent a la ciutat. 

b) En el cas dels Casals de Joves, cal estudiar la 
reconversió i adaptació de la xarxa actual a les 
noves necessitats i condicions, diferents de les 
de fà deu anys (equipaments monotemàtics, re
lació amb els Centres d'Ensenyament, etc.). 

3. La protnoció de l1associativisn1e. La relació 
amb els moviments socials i amb les entitats i 
associacions que treballen per al benestar so
cial ha de suposar, en aquest període, les se
güents prioritats. 

a) Augtnentar el notnbre de convenis de coopera
ció establerts entre l'Ajuntament i les grans 
federacions de ciutat. 

b) Incretnentar els recursos econòn1ics, donant 
prioritat especialment el sector de dones, gent 
gran, voluntariat social i immigrants estran
gers. 

e) El suport infrastructural al conjunt delmo
viment associatiu de Barcelona passa, per tal 
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de ser significatiu, per elaborar i executar el pro
jecte de Casal d'Associacions de Barcelona. 

4. EI suport al voluntariat social i cívic en el ter
reny del benestar social. Desenvolupar les lí
nies d'actuació contemplades en el Pla Mpal. 
de Cooperació i Voluntariat. En aquest perío
de, pren especial prioritat el disseny i col.labo
ració per promoure i facilitar el possible 
enquadrament dels voluntaris olímpics en al
tres entitats voluntàries, després de la celebra
ció dels Jocs de 1992. 

Prioritats d'atenció social 

l. Assegurar el ple desenvolupament dels re
cursos d'atenció social a la vellesa. A causa de 
les necessitats creixents que té aquest sector 
de població a Barcelona. L'increment de les 
situacions de dependència i disminució de la 
solidaritat familiar obliga a una major respon
sabilització institucional de les persones man
cades d'autonomia. Les prioritats es
pecífiques són les especificades a continuació. 

a) Serveis d'Ajut a domicili i el Servei d'Alar
mes Telefòniques: extensió a un nombre més 
elevat de població a partir del model definit 
enl 'anterior mandat. 

b) Centre d'Acolliment i Urgències: consoli
dar i estabilitzar el seu funcionament. 

e) Equip d'Atenció a la Vellesa, que té cura psi
cosocial i sanitària de les persones grans que 
no poden continuar vivint a la seva llar. Com
pletar la seva composició, augmentant els flu
xos de derivació des de l'atenció primària i 
consolidant la seva definició funcional i els 
criteris d'actuació. 

2. Assegurar el ple desenvolupament dels re
cursos d'atenció social a la infancia, ja que els 
infants i els adolescents són els ciutadans que 
reben de manera més directa i intensa l'im
pacte de les situacions de marginació social 
que es donen a la ciutat, i són alhora les perso
nes amb qui es poden dur a terme amb més 
eficàcia les mesures preventives i d'inserció 
social que evitin la cronificació generacional 
de la pobresa. Les prioritats específiques són 
les següents. 

a) Xarxa dels Equips d'Atenció a la Infància i 
Adolescència (EAIA): assegurar per part de la 
Generalitat la delegació estable de la gestió 

d'aquest recurs, i incrementar l'estructura 
dels equips tècnics. 

b) Servei d'Acolliment Familiar obtenir de 
part de la Generalitat la delegació de gestió de 
l'acolliment temporal i crear una estructura 
operativa adequada. 

e) Centre d'Acolliment i Urgències per a In
fants: obtenir una infrastructura que permeti 
doblar les places, assegurant els recursos de 
derivació posterior. 

3. Recursos d'atenció social adreçats a les per
sones que viuen situacions inicials o consolida
des de pobresa i marginació. Aquest col.lectiu 
és el que menys es beneficia de les millores so
cials i econòmiques que viu la ciutat i dels re
cursos de la xarxa normalitzada d'atenció 
social, i també és el que viu situacions de ne
cessitat més extremes. A més de les mesures 
polivalents de l'Atenció Primària, les priori
tats són les següents. 

a) Els Plans d'Atenció Social Integral (PASI) a 
barris amb un índex elevat de necessitat so
cial: realitzar o haver iniciat 12 Plans el1995, 
enfront dels dos actualment existents. 

b) Renda Mínima d'Inserció: desenvolupar les 
mesures incloses al programa PIRMI, millo
rant els recursos ocupacionals i millorant tam
bé les funcions que pertoquen a l'atenció 
primària. 

e) Equips d'Inserció Social (EIS): ampliar mo
deradament aquests equips fins a cobrir tota la 
ciutat. 

d) Convenis de col.Iaboració amb les entitats so
cials que treballen específicament en aquest 
sector: augmentar les dotacions econòmi
ques, incrementar el nombre de convenis i 
promoure a través dels mateixos la presta
ció de nous serveis que actualment són ne
cessans. 

4. Desenvolupar els recursos d'orientació i 
atenció social a immigrants estrangers i a mi
nories ètniques que viuen de manera·estable a 
la ciutat, i augmentar les actituds de toleràn
cia i respecte dels ciutadans en relació a 
aquests sectors de població per tal d'ajudar la 
seva inserció social, sobretot en la perspectiva 
d'un increment notable d'immigrants i d'un 
augment de les actituds xenòfobes. Les prio
ritats específiques són les següents. 
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a) Els serveis d'orientació, assessormnent i 2. Consolidar i millorar aquells serveis pro
atenció social: garantir que arriben al conjunt 
dels col.lectius d'immgrants estrangers, refu
giats i minories ètniques. 

b) Xarxa general de serveis socials: promoure 
que sigui més permeable i accessible a aquests 
col.lectius i a les situacions de necessitats so
cials que es presenten. 

e) Sensibilització de la població: dur a terme 
campanyes informatives i de sensibilització 
ciutadana. 

5. Consolidar els dispositius d'urgència i 
emergència. Una ciutat de grans dimensions 
com Barcelona en necessita, ja que moltes res
postes immediates i adequades a problemes 
que apareixen eviten la seva extensió i cronifi
cació. En aquest sentit, les prioritats específi
ques són les següents: 

a) Oficina Permanent d'Atenció Social. Po
tenciar aquesta Oficina com a Centre bàsic 
d'actuació, millorant els seus recursos infras
tructurals i augmentant l'equip humà de pro
jectes específics com el Servei d'Urgències 
Domiciliàries. 

b) Servei d'Emergències Socials: millorar la se
va infrastructura. 

e) Xarxa de Centres d'Acolliment i Urgències 
per sectors de població: consolidar els ja exis
tents (infants, dones maltractades, indigents i 
vells), i crear un nou Centre d'Acollida i 
Urgències per a Javes. 

d) Telèfon d'Urgències Socials: Difondre més 
i augmentar el seu coneixement i ús, com a 
mecanisme de participació i solidaritat ciuta
dana per a la detecció de les situacions de ne
cessitat o conflicte social. 

INSTITUT MUNICIPAL DE DISMINUÏTS 

l. Prosseguir la política d'integració de les 
persones amb disminució, a partir dels princi
pis de normalització i de reconeixement de la 
diferència. Pel que fa al primer d'aquests prin
<;ipis, es procedirà a transferir a Districtes, 
Arees i altres organismes municipals diferents 
serveis que han estat impulsats específica
ment, per tal de procedir a la seva inserció nor
malitzada en el conjunt de serveis municipals. 

pis que no són encara transferibles. En 
aquest apartat, per al proper quadrienni es 
prioritzarà: 

a) Vetllar per la no aparició i per la supressió de bar
reres arquitectòniques als espais i edificis públics 
del nucli urbà i, en general, tots aquells serveis 
i funcions del programa d'Urbanisme i Trans
port, perquè són les matèries més directa
ment relacionades amb les competències i 
responsabilitats municipals. 

b) Protnoure la integració de les persones atnb dis
lllinució en eltnarc laboral ordinari, perquè esde
vé essencial en el procés d'inserció social de 
qualsevol sector en situació de marginació. 

3. Impulsar, promoure i/o gestionar serveis 
innovadors adreçats al desenvolupament 
de l'autonomia personal i a la millora de la 
qualitat de vida de les persones amb dismi
nució, prestant especial atenció als avenços 
tecnològics i enfortint les relacions de 
col.laboració amb Universitats i Empreses, 
així com els intercanvis dins de l'àmbit eu
ropeu. 

4. Fomentar la participació ciutadana i de la 
solidaritat social, mitjançant la promoció, 
creació i suport al funcionament de comis
sions participatives d'usuaris i d'associacions i 
la promoció i desenvolupament de convenis i 
acords de col.laboració amb entitats. 

5.- Ampliar i consolidar els mecanismes de se
guiment dels serveis per a persones amb dis
minució existents a la ciutat de Barcelona, i 
vetllar per una correcta qualitat assistencial. 

SALUT PÚBLICA 

Les competències municipals en matèria de 
salut estan perfectament delimitades: l'Ajun
tament de Barcelona ha de jugar un paper im
portant en l'educació per a la salut, en el 
millorament dels hàbits i les conductes salu
dables del conjunt de la població, així com en 
la coordinació de l'assistència sanitària amb la 
resta de la xarxa de serveis socials, educatius i 
de promoció. 

Cal continuar treballant per la millora de la sa
lut de la població. Tradicionalment, la ciutat 
té millors indicadors sanitaris que l'àmbit ru
ral. S'atribueix aquest fet al major grau d'ac
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cés a la informació, a la cultura i als serveis en 
general que ofereix la ciutat. No obstant això, 
per anar més enllà del que s'ha aconseguit fins 
ara, cal un nou plantejament. Hem arribat a 
aquesta conclusió tot un conjunt de grans 
ciutats europees que, sota el patrocini de 
l'Organització Mundial de la Salut, hem creat 
el programa <<Ciutats Saludables>>. L'objectiu 
és portar a nivell quotidià les propostes del 
programa <<salut per a tothom», difós per 
l'O.M.S., i també apropar la nostra ciutat al 
conjunt d'aquelles més preocupades pel seu 
entorn i per l'impacte que provoquen sobre el 
medi. 

Aquests són els nous reptes en els quals s'cm
marquen els objectius prioritaris pel qua
drienni 1991-1995. 

Objectius perall99l-l995 

1. Vetllar per la qualitat i adequació dels ser
veis sanitaris a la nostra ciutat. En el marc de 
les competències municipals, però atenent a 
les característiques específiques de Barcelona 
com a capital de Catalunya. 

2. Millorar la salut dels ciutadans ampliant els 
programes de prevenció, educació sanitària i 
promoció de la salut. D'acord amb el destacat 
paper que poden i han de jugar els municipis 
en aquest nivell. 

3. Combatre les drogodependències. El con
sum dc drogues és l'expressió d'un conjunt dc 
disfuncions socials. La primera mesura per a 
generar hàbits més saludables és garantir la 
millora de la qualitat de vida dels més desfavo
rits i l'homologació efectiva a les mateixes 
oportunitats per a tothom. El tràtlc i consum 
de drogues és, sense dubte, un dels primers 
problemes socials a la ciutat de Barcelona. Per 
combatre les drogodependències amb efecti
vitat calen mesures d'àmbit supralocal i, en 
molts casos, internacionals, però la interven
ció dels ajuntaments pot ser especialment útil 
i necessària en el camp de la prevenció i en el 
del tractament global del problema, lligant la 
seva solució a l'entorn social i local dels afec
tats. Cal doncs, la revisió i actualització del 
Pla Municipal d'Acció sobre Drogode
pendències que ha de respondre als objectius 
de mesures efectives de control i limitació de 
la distribució de drogues; incorporar tots els 
recursos assistencials existents a la xarxa sa
nitària pública, a l'igual que amb la xarxa 
d'atenció social; oferir totes les modalitats de 

tractament existents en l'actualitat (tracta
ments lliures de drogues, manteniment amb 
metadona... ), per tal de respondre millor a la 
diversitat de situacions. 

4. Desenvolupar els programes d'investigació i 
estudis. Coordinar el treball del Laboratori 
Municipal amb altres institucions i continuar 
la renovació del seu equipament. 

5. Donar un nou enfocament als programes 
municipals sobre els animals de companyia. 
Els nous programes han d'anar més enllà de la 
funció de vigilància sanitària, i ser informa
dors i prestadors de serveis, tot reconeixe
ment la importància social que per a moltes 
persones té en el medi urbà la companyia i, 
moltes vegades, l'ajut d'un animal. 

6. Donar informació sobre el consum, higiene 
i alimentació. Cal fomentar que els consumi
dors esdevinguin agents actius per millorar el 
control i la qualitat dels productes. Impulsar 
la creació d'Otlcines Municipals d'Informa
ció al Consumidor, així com el Tribunal d'Ar
bitratge de Barcelona. Incrementar el control 
sanitari de la qualitat dels aliments. 

7. Mantenir el nivell de vigilància epidemiolò
gica i d 1informació sanitària. Això ens ha 
permès, en els últims anys, reduir espectacu
larment les malalties prevenibles per vaccina
ció, i actuar amb celeritat i eficàcia davant de 
les necessitats que s'han presentat. 

ESPORTS 

El quadrienni 1991-1995 estarà marcat per la 
celebració dels Jocs Olímpics Barcelona'92. 
Amb aquesta celebració es culmina un llarg 
procés que ha caracteritzat els anys màgics de 
l'esport a Barcelona, durant la dècada 1982
1992. Els fruits d'aquest procés són, a la vega
da, el punt de partença de l'acció municipal 
en el terreny esportiu. 

Podem destacar tres grans dimensions que 
inspiraran les línies bàsiques de la política es
portiva de 1'Ajuntament per al quadrienni 
1991-1995. 

a) Una consciència social creixent de la im
portància de 1'esport com a factor de qualitat 
de vida i, en conseqüència, una creixent de
manda de serveis esportius. 
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b) Un patrimoni molt significatiu de noves 
instal.lacions esportives municipals, destina
des a tots els ciutadans i la correcta gestió de 
les quals constitueix un dels reptes principals 
de la nostra política esportiva. 

e) Un augment espectacular de les relacions i 
contactes internacionals en el camp esportiu, 
que constitueix la base per a consolidar i po
tenciar el paper i la projecció esportiva de Bar
celona, en el marc europeu i mundial. 

Aquestes són, doncs, les coordenades actuals 
d'un procès iniciat ja fa deu anys i constituei
xen la base de la política esportiva pels propers 
quatre anys. 

Objectius per all991-1995 

l. Desenvolupar un pla d'inversions esportives. 
Els objectius són els següents. 

a) Adequar les instal.lacions olímpiques per a 
ser transformades en centres esportius a l'abast 
de tots els ciutadans i incrementar l'oferta nm
nicipal de serveis esportius a la ciutat. 

b) Fer un conveni amb la Generalitat per a la 
realització de programes d'inversió centrats 
en els següents objectius específics: 

-Continuar amb la línia d'inversions per a ei
xamplar l'oferta esportiva a tots els barris de la 
ciutat. 

-Eliminar les barreres arquitectòniques de les 
instal.lacions esportives municipals. 

- Adequar les piscines municipals, d'acord 
amb el Reglament Sanitari de Piscines de la 
Generalitat. 

- Continuar el pla de construcció d'instal.la
cions esportives en els centres escolars on hi 
ha espai disponible i exigir l'aplicació de la 
normativa vigent en espais esportius en la 
construcció de noves escoles. 

e) Continuar la participació de la iniciativa pri
vada en el finançament de la remodelació i cons
trucció d'equipaments esportius municipals. 

2. Millorar la gestió i augmentar la rendibili
tat de les instal.lacions esportives municipals 
(IME) 

a) Posar en marxa l'ús ciutadà dels equipa
ments olímpics, mitjançant una gestió com

pactada Àrea d'Esports i Districtes i amb la 
participació del moviment esportiu organit
zat, per a assolir els següents objectius: acon
seguir una gestió equilibrada des del punt de 
vista econòmic i social; crear una oferta de 
175.000 usos/setmanals de pràctica esporti
va per al conjunt d'aquestes noves instal.la
cions i aconseguir 25.000 abonats; establir 7 
punts d'informació esportiva, 7 centres mè
dics esportius i 30 punts d'iniciació esportiva, 
perseguint la màxima diversitat equilibrada ra 
en la pràctica de I 'esport. 

b) Consolidar la gestió, per part de Barcelona 
Promoció S.A, de les quatre grans instal.la
cions esportives (Estadi Olímpic, Palau St. 
Jordi, Velòdrom i Palau Municipal d'Esports) 
amb els següents objectius: mantenir la pali
funcionalitat d'aquestes instal.lacions cercant 
l'equilibri esportiu i cultural-recreatiu en la 
seva utilització; assolir una rendibilitat econò
mica que permeti que el funcionament i man
teniment d'aquestes instal.lacions no 
depengui de les subvencions municipals; con
tinuar la línia de captació d'usuaris esportius 
permanents d'aquestes instal.lacions. 

e) Desenvolupar i aplicar el nou Reglament 
d'ús de les instal.lacions esportives de Barce
lona, prioritzant la regularització dels con
tractes de cessió i millorant el control de 
gestió de cada instal.lació. Realitzar una cam
panya dels drets i obligacions del 'usuari en les 
instal.lacions, propiciant la participació dels 
ciutadans, tant en una correcta utilització de 
la instal.lació com fomentant una actitud vigi
!ant respecte a la conservació. 

3. Augmentar els programes de promoció es
portiv, per tal de consolidar Barcelona com a 
ciutat esportiva. 

a) Augmentar el nombre de programes de 
promoció de la pràctica esportiva per a sectors 
socialment prioritaris, principalment els 
adreçats a les dones i a la gent gran. En aquest 
sentit, s'estudiaran condicions favorables 
d'accés a les instal.lacions esportives per a la 
gent gran de més de 60 anys, els disminuïts i 
aturats, sempre i quan ho permeti el progra
ma d'ús de la instal.lació. 

b) Augmentar els espais esportius a la ciutat: 
traçar un recorregut de 25 Kms. de carril per a 
les bicicletes. Fer de la platja, del Parc de 
Monjuïc i de la Serra de Collserola, espais per 
a l'esbarjo i la realització d'activitats fisiques i 
esportives per als ciutadans. 
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e) Potenciar la política informativa per tal de 
facilitar i incrementar l'accés a la pràctica es
portiva i que els ciutadans puguin disposar del 
màxim d'informació sobre l'oferta esportiva 
de la ciutat, mitjançant els següents instru
ments: atenció telefònica, creació d'una xarxa 
de punts informatius, edició de guies dels ser
veis esportius municipals i de l'informatiu 
<<Barcelona Esports>>, realització del cens d 'ins
tal.lacions esportives de Barcelona i publicació 
anual d'un informe sobre 1'esport a la ciutat. 

d) Fer de les Festes de la Mercè una tèsta es
portiva d'àmplia participació ciutadana. 

e) Aprovar un nou Reglament de la Medalla al 
Mèrit Esportiu de Barcelona. 

4. Intensificar la promoció de la iniciació es
portiva a les escoles i de l'esport escolar. 

a) Facilitar l'accés gratuït a les instal.lacions 
municipals per part d'aquelles escoles que no 
tinguin espais esportius propis per a la realit
zació del programa d'educació física. Garan
tir el material esportiu mínim a totes les 
escoles d'EGB. 

b) Realitzar una campanya d'activitats espor
tives en horari escolar amb els següents objec
tius: a) que tots els alumnes de primer d'EGB 
d'escoles públiques aprenguin a nedar; b) que 
tots els alumnes de sisè d'EGB s'iniciïn en la 
pràctica de l'atletisme. 

e) Negociar la signatura d'un conveni amb la 
Generalitat de Catalunya per tal que totes les 
escoles públiques disposin d'un professor 
d'educació física. Igualment, subscriure un 
conveni-marc per a l'ús extraescolar dels es
pais esportius de les escoles públiques. 

d) Promoure el coneixement directe de les 
instal.lacions olímpiques per part dels esco
lars de Barcelona tènt que 15.000 nois i noies 
visitin cada any aquestes instal.lacions mit
jançant el Bus Olímpic, i consolidar la partici
pació de 30.000 alumnes de les escoles en els 
Jocs Escolars de Barcelona mitjançant un 
conveni amb el CEEB. 

5. Fomentar l'associacionisme esportiu i la 
participació cívica en el món de l'esport 

a) Creació de taules de coordinació entre 
clubs i federacions esportives i l'Ajuntament 
de Barcelona, per tal de concertar programes 
d'acció conjunta. 

b) Donar suport a l'associacionisme esportiu, 
a través de convenis, subvencions i participa
ció en la gestió d'instal.lacions esportives, 
d'acord amb el que assenyali el Reglament de 
Gestió. 

e) Impulsar acords amb les diferents tèdera
cions esportives en aquells temes que puguin 
incidir positivament en una millor i més efi
cient prestació de serveis esportius a la ciutat. 

6. Mantenir la projecció de Barcelona com a 
capital internacional de l'esport 

a) Consolidar Barcelona com una de les pri
meres ciutats del món en les competicions es
portives d'alt nivell amb l'organització d'un 
quadre de <<Ciutats de Barcelona» del màxim 
nivell. Aconseguir, després del 92, l'organit
zació de competicions internacionals de mà
xim ressò mundial. 

b) Promoure Barcelona com un centre d'in
vestigació sobre tots els aspectes de l'esport, 
mitjançant convenis amb les Universitats. 
Crear igualment, en el marc de l'arxiu muni
cipal, un fons documental dels JJ.OO. de Bar
celona, com a fons de consulta pública, estudi 
i investigació. 

e) Fomentar les relacions esportives entre les 
ciutats europees, especialment a través del 
marc d'Eurociutats, de la xarxa de sis ciutats 
(Montpeller, Toulouse, Palma de Mallorca, 
València, Saragossa i Barcelona) i de l'entitat 
que reuneix els Palaus d'Esports europeus 
més importants (Euroarena, Associació Eu
ropea de Palaus d'Esports). 

7.-Potenciar l'actuació esportiva dels districtes. 

a) Concertar amb cada Districte la realització 
d'un programa específic de promoció esporti
va d'interès local i de ciutat, decidida conjun
tament. 

b) Creació del Consell de l'Esport en tots els 
Districtes Municipals. 

e) Dotar els Districtes d'un tècnic responsable 
d'esports. 

INSTITUT MUNICIPAL D'ANIMACIÓ 

La incorporació de la formació sòcia-cultural 
a l'àn1bit universitari representa un canvi in1
portant en relació amb el que havia estat la raó 
de ser de l'IMAE i un dels seus principals ob
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jectius. Aquest fet, al qual ha contribuït i im
pulsat l'IMAE, significa un canvi d'escenari 
que ha d'influir necessàriament en els objec
tius per als propers anys. 

Des d'aquesta perspectiva, l'objectiu estratè
gic al qual es dóna prioritat és el de convertir 
l'IMAE en un espai públic de formació per a 
entitats i associacions no lucratives de la ciutat. 

Altres objectius, més de continuïtat, són: faci
litar la formació, des de l'estil de treball muni
cipal, dels professionals socials i culturals de la 
ciutat, i ser l'instrument de formació dels tre
balladors municipals vinculats als programes 
socials i culturals. 

Organització i econonlia 

OBJECTIUS PRIORITARIS PERAL 1992-1995 

Modernització dc I 1Adtninistració 

l. Continuar la modernització de l' Adminis
tració Municipal, fent-la cada cop més àgil i 
eficaç, mantenint l'esforç de millora en els cir
cuits administratius i en la simplificació i el 
perfeccionament dels nivells d'informació i 
gestió econòmica-financera, en definitiva, 
millorar la qualitat dels serveis. 

-Revisió de circuits, procediments i estructu
res orgàniques bàsiques. 

- Simplificació notable de molts dels tràmits, 
procediments i circuits. 

-Dotació dels equips informàtics, tan centrals 
com distribuïts en el conjunt de l'organitza
ció, que facin possible la racionalització dels 
processos de gestió tècnica i administrativa. 

- Elaboració d'un Pla Director de Telecomu
nicacions de I' Ajuntament de Barcelona. 

- Col.laboració activa en un procés de refor
ma de l'Administració Pública. 

2. Millorar l'atenció al ciutadà en el seu caràc

ter d'usuari de l'Administració Municipal, i 

introduir les transformacions necessàries en 

els processos administratius així com en l'or

ganització dels serveis d'atenció directa del 

mateix Ajuntament. 

- Obertura progressiva de les Oficines Inte

grades d'atenció al ciutadà. 


- Col.laboració amb altres institucions públi
ques o privades per tal d'oferir una sola oferta 
completa i suficient als ciutadans. 

- Telèfon d'informació 010 dotat amb sufi
ciència per donar resposta a una demanda 
anual a l'entorn dels 2,5 milions de trucades. 

-Telèfon de resposta automatitzada (àudiotex). 

-Telèfons900, gratuïts pera l'usuari,peral'acom
pliment d'un nombre creixent de tràmits. 

- Instal.lació gradual d'Autoserveis d'Infor
lnació i Tran1itació. 

3. Consolidar el procés de descentralització, 
tant a nivell central com de Districte i apro
fundir els mecanismes d'autonomia en la ges
tió de participació ciutadana, i d'apropament 
dels serveis als ciutadans. 

4. Major coordinació entre els Plans d'Actua
ció dels organismes autònoms i empreses mu
nicipals i el mateix Pla d'Actuació Municipal. 
Estimular la cooperació d'aquestes entitats, a 
fi de millorar l'eficiència del conjunt i a la ve
gada potenciar el seu desenvolupament indi
vidual via projectes comuns, tot potenciant 
l'estabilitat econòmico-financera del conjunt. 

Prmnoció d 1activitats econònliques. 

l. Aprofitar la promoció internacional que els 
Jocs Olímpics signifiquen per a Barcelona, i 
consolidar el nivell assolit amb noves actua
cions de promoció de la ciutat. 

2. Promoure la innovació tecnològica en la ba
se productiva de la ciutat. Impulsar, amb 
col.laboració público-privada, centres d'in
vestigació, difusió i formació sobre noves tec
nologies i establir mecanismes de concertació 
amb l'Estat, per tal d'incrementar les activi
tats d'investigació i desenvolupament (am
pliació del Parc Tecnològic del Vallès, Parc 
Biomèdic, Centre de Meteorologia, etc.). 

3. Reforçar Barcelona com a centre d'exporta
ció de tecnologies urbanes amb un doble ob
jectiu: situar-se avantatjosament en un mercat 
emergent i explotar econòmicament en bene
fici dels ciutadans de Barcelona les tecnolo
gies que ha creat i pagat la mateixa Ciutat. 

4. Potenciar el paper de Barcelona com a capi
talitat i polaritat comercial a escala mediten·à
nia,fet que ajudarà, al mateix temps, a reforçar 
la seva projecció turística exterior. 
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Prmnoció i pt·ojecció internacional de Barcelona 

l. Continuar la política activa desenvolupada 
per la Xarxa C-6 i Eurociutats, en la línia de 
cooperació entre les grans ciutats europees i 
d'induir la CEE a assumir amb més força la 
problemàtica urbana. 

2. Promoure l'atracció de seus d'organismes 
internacionals a Barcelona. 

3.-Reforçar la política que tendeix a obtenir 
subvencions de la CEE per a la realització de pro
grames de Barcelona en el període 1992-1995. 

Desenvolupament econòmic i social 

l. Impulsar el tl.mcionament del Consell 
Econòmic i Social de Barcelona. 

2. Dinamitzar la formació d'especialistes que 
el mercat demana i maximalitzar els recursos 
obtinguts del Fons Social Europeu, així com 
garantir la seva rendibilitat social. 

3. Promoure l'ocupació amb programes 
orientats especialment als aturats de llarga du
rada, les dones i els joves. 

Cooperació entre els àtnbits públic i privat 

l. Impulsar el desenvolupament i l'execució 
del Pla Estratègic Barcelona 2000, en col.la
boració amb els agents socials i econòmics 
de la ciutat, i la seva avaluació i revisió conti
nuada. 

2.-Mantenir i desenvolupar al màxim el paper 
de l'Ajuntament com a element de dinamitza
ció de l'activitat econòmica de la ciutat, tot 
consolidant la via de concertació público-pri
vada per a actuacions de caràcter estratègic. 

3. Impulsar el desenvolupament del Pla Es
tratègic de Turisme de Barcelona, per tal de 
contribuir al manteniment del seu nivell in
ternacional, i a la vegada per donar resposta a 
l'oferta cultural, esportiva i comercial, gene
rada per la transformació de la ciutat. 

Proveïtnents i consun1 

1. Assegurar la coordinació i la coherència del 
conjunt d'actuacions municipals pel que fa al 
món del comerç, la distribució i el consum. 

2. Accelerar la política de modernització dels 
mercats municipals posant en marxa l'Institut 

Municipal de Mercats (IMB ), el qual tàcilitarà 
una nova gestió àgil i professional dels recursos. 

3. Continuar el procés de reconversió i de re
novació dels Mercats Municipals: inaugurar el 
nou mercat de la Sagrada Família, construir el 
centre comercial de Trinitat Vella, eliminar 
dels mercats les activitats excedentàries i mar
ginals, executar alhora els plans de renovació i 
reconversió de cada mercat. 

4. Posar en marxa el Consell Local de Con
sum, i desenvolupar les seves competències. 
Fer del consumidor el centre de les activitats 
del comerç i la distribució. 

5. Establir els acords necessaris per dur a ter
me la descentralització de l'OMIC als Distric
tes, i facilitar la descongestió del servei a partir 
de l'assessorament tècnic, formatiu i informa
tiu de l'OMIC central. 

6. Desenvolupar la Llei d'Arbitratge; crear i 
posar en funcionament el Tribunal d'Arbitrat
ge, i alhora fomentar la participació ciutadana 
en les associacions de consumidors d'àmbit 
municipal i promoure el moviment consume
rista, així com les activitats en relació amb la 
millora de la qualitat de vida del ciutadà de 
Barcelona. 

7.Completar la tasca normativa amb la refosa 
en una sola Ordenança de les actuals disposi
cions municipals sobre mercats, galeries i cen
tres privats i establiments alimentaris. 

Hisenda 

La política fiscal municipal queda emmarcada 
en la proposta de mantenir al llarg del qua
drienni la pressió fiscal, definida com a relació 
entre els ingressos tributaris i el PIB de la ciu
tat, en el rang del quadrienni anterior. 

A partir del1992 es produeix la plena vigència 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
L'Ajuntament vetllarà per tal de subvenir 
aquelles circumstàncies en les quals la imposi
ció resultant gravi de manera insuportable 
I'habitatge o I'activitat econòmica. 

L'etapa prevista a la Llei per la vigència del 
Fons de Cooperació Municipal, acaba el 
1993. L'Ajuntament col.laborarà amb la 
FEMP i la FMC per tal de renegociar el nou 
FNCL en la línia d'una major suficiència fi
nancera de les administracions locals. En el 
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mateix sentit, I 'Ajuntament ha començat con
verses amb la Generalitat de Catalunya per tal 
de resoldre el finança!11ent de les despeses de 
cap1tahtat o subst1tutones reahtzades pel nm
nicipi ~n exercici competències d'altres admi
mstracwns. 

Finalment es continuarà insistint en la neces
sitat d'establir per part de la Generalitat de 
Catalunya un Fons Català de Cooperació 
Mur~!c!pal, per tal de .permetre de participar 
els aJuntaments en els mgressos transferits per 
l'Estat a les autonomies i en els propis 
d'aquestes. 

Amb la finalitat d'avançar en la línea d'assolir 
u~1 25 per cent de pm;ticipació en la despesa 
pubhca neta, es vetllara per una correcta valo
ració del cost efectiu de les competències as
sumides per delegació. 

J?s realitzarà una política activa de patrimoni a 
h de mob1htzar la seva capacitat de rendir i 
d'msenr-se en el conjunt de necessitats finan
ceres de la ciutat. 

El govern municipal promourà una revisió 
prudent del cadastre que no signifiqui un més 
alt esfor5 fi~calmitjà, però que permeti una 
valorac10 mes aJUStada en termes relatius i so
bretot, una ponència de valors que reculli' mi
llor les noves bases fiscals de la ciutat. Això ha 
de s_ignificar, d'una banda, ingressos superiors 
denvats del creixement d'aquestes bases i, 
d'altra banda, una disminució de la pressió fis
cal sobre els valors mitjans i baixos. 

Ca~ ~onso lidar ,l'Institut Municipal de Recap
tacw per tal d assohr SIStemes de recaptació 
moderns tant en la fase voluntària com en 
l'ex~cutiva, i alhora incorporar l'Institut al 
conJUnt de la gestió tributària i a la inspecció, 
per tal de garantir umtat de criteris i eficàcia 
en la gestió. 

Hi ha el propòsit de mantenir un sistema im
positiu simple i comprensible per al ciutadà i 
l'activitat econòmica. 

Per tal de millorar les relacions entre els con
tribuents i l'Administració, es continuaran 
potenciant nous sistemes d'informació mit
jançant la generalització d'experiències del ti
pus 900 30 lO 30 i 010, i la introducció en les 
bases de dades d'ús públic de sistemes interac
tius d'informació, pagament o reclamació. 
Així mateix, es dotaran els Districtes de més 

mitjans, per tal de facilitar la relació ciutadà
Hisenda municipal. 

Transports i circulació 

EL MARC GENERAL 

El model de creixement urbanístic durant els 
anys seixanta i setanta va definir una ciutat 
amb: 

-alta densificació urbana, 

- forta terciarització del centre, 

-mercat de l'habitatge molt rígid, 

-especialització funcional per zones. 

Aquests aspectes, juntament amb la centrali
tat m::tropolitana de Barcelona, han generat 
una torta demanda de mobilitat de mitjà i 
ll~rg recorregut, que requereix mitjans meca
mtzats. 

Per incidir en profunditat en les necessitats de 
mobilitat mecanitzada, cal tendir a un reequi
hbn funcwnal de la ciutat i l'Arca Metropoli 
tana. Amb aquest objectiu a llarg termini cal 
9ue l'Estat, la Generalitat de Catalunya i 
I AJuntament de Barcelona desenvolupin les 
seves comeses de manera coordinada. 

En definitiva, la solució dels problemes de cir
culació de Barcelona no es pot abordar amb 
mesures d'enginyeria de trànsit exclusiva
ment. A llarg termini, s'ha d'actuar a través 
del planejament urbanístic. A mitjà termini a 
través de la construcció i la millora de les i;1
frastructures de transport: tren metro i xarxa 
viària. A curt termini, i a mesu;a que es posin 
en serve! els cm turons 1ies v1es de connectivi
tat, reequilibrant la càrrega de la xarxa viària i 
reduint la pressió sobre el centre, la qual cosa 
h~ de permetre una millora del transport pú
bhc de superficie (autobús i taxi) i les opera
cions de càrrega i descàrrega. 

Amb aquesta finalitat, des de l'Àmbit de la 

Via Pública plantegem les següents políti 

ques sectorials en matèria de transports i cir

culació: 

- impulsió d'un pla intermodal de transports 

que abast! tota la connurbació metropolitana, 
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que amplii la xarxa de metro existent i que mi
llori la seva coordinació intermodal, 

- creació d'una autoritat única del transport 
(Consorci) que dirigeixi i coordini els dife
rents models existents en 1'àmbit metropolità, 

- millora de la xarxa d'autobús en els seus as
pectes de regularitat, confortabilitat i priori tat 

- acabament de les vies de connectivitat inter
na de la ciutat i amb els cinturons de ronda, 

- impuls de la implantació de la integració ta
rifària. 

OBJECTIUS BÀSICS 

De manera coherent amb les esmentades polí
tiques sectorials, proposem dos grans objec
tius en matèria de transports i circulació per 
tal que possibilitin les següents millores: 

- Garantia de la mobilitat dels ciutadans -per 
tal de no afectar negativament l'activitat 
econòmica-, però reduint la utilització del 
vehicle particular i potenciant els transports 
públics, els mitjans privats alternatius al cotxe 
(motocicletes, bicicletes) i el viatge a peu. A 
més, cal una adaptació progressiva dels dife
rents sistemes de transports per tàcilitar la 
mobilitat dels disminuïts. 

- Millora dels nivells de qualitat i protecció 
ambiental, disminuint tant la contaminació 
atmosfèrica com la contaminació sonora; in
crement dels nivells de seguretat vial a la ciu
tat, per tal de reduir el nombre d'accidents de 
trànsit. 

Assolir aquests objectius exigeix impulsar un 
canvi de conducta en 1 'ús de la ciutat, mit
jançant accions preventives (formació/infor
mació) i accions disciplinàries. 

Polítiques per a l'acon1plhnent dels objectius 

OBJECTIU 1: Garantir la mobilitat dels ciutadans 

Per assolir aquest objectiu, hem considerat 
quatre àrees d'intervenció, amb els seus ob
jectius específics i les corresponents políti
ques d'actuació. 

Transports 

Objecti% 

Potenciar l'ús dels transports públics. 

Polítiq%es 

a) Protecció i promoció dels Transports Pú
blics (Metro-Bus-Taxi), 

b) increment de la velocitat comercial dels au
tobusos, 

e) millora de la connectivitat i 1'abast de laxar
xa en cobertura temporal i espacial, 

d) millora de la qualitat i el confort de les uni
tats, 

e) millora de les condicions de circulació dels 
taxis. 

Objecti% 

Potenciar un sistema de transport intermo
dal. 

Polítiq%es 


a) Creació d'un consorci de transports, 


b) integració tarifària. 


Ordenació/ Regulació del transit 

Objectiu 

Ordenar l'ús dels vehicles privats. 

Polítiqttes 

a) Modificació de la normativa metropolitana 
d'aparcan1ents, 

b) ordenació del trànsit als districtes, 

e) planificació i ordenació dels nous recorre
guts, 

d) implantació d'una xarxa de carrils-bid per
manents i un circuit bici per a dies festius per 
districtes, 
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e) potenciació de l'ús de vehicles de dues ro
des amb motor. 

Objectiu 

Dissuadir de I 'ús dels vehicles privats. 

Polítiques 

a) Modificació de l'estructura tarifària de 
l'aparcament regulat, 

b) aplicació de tarifes dissuasives en els apar
caments en règim de concessió administrativa, 

e) restricció de l'ús de les vies de circulació de 
vehicles, 

d) cinturons i eixos de connectivitat. 

Objectiu 

Disminuir la pressió del trànsit al centre de la 
ciutat. 

Polítiques 

a) Tancament progressiu de zones cèntriques 
per a l'ús de vianants. 

Objectiu 

Minimitzar l'impacte distorsionador de la càr
rega i la descàrrega. 

Polítiques 

a) Conveni amb el Foment del Treball per 
harmonitzar les operacions diàries de càrrega 
i descàrrega. 

Objectiu 

Incorporar la ciutat de Barcelona als projectes 
i aplicacions de tecnologia punta europea. 

Polítiques 

a) Desenvolupar el Projecte Gaudí dins el 
Projecte Polis d'Eurociutats, en el marc del 
programa DRIVE de la Comunitat Europea, 
per controlar la circulació mitjançant sistemes 
intel.ligents. 

Objectiu 

Potenciar el control i la coordinació de les 
obres de la via pública de les companyies i els 
serveis públics. 

Polítiques 

a) Establir contactes de la coordinació i la pla
nificació amb els serveis afectats. 

Objectiu 

Analitzar les relacions entre l'ús del sòl i la cir
culació. 

Polítiques 

a) Condicionar la concc~ió de llicències 
d'obertura de locals d'impacte a la via pública 
a la realització d'un estudi d'impacte sobre el 
trànsit i l'aparcament. 

Objectiu 

Potenciar les tasques de manteniment de la 
ciutat. 

Polítiq~tes 

a) Millorar els plans de manteniment de senya
lització i enllumenat. 

Aparcaments 

Objecti~t 

Ampliar el nombre total de places d'aparca
ments de la ciutat. 

Polítiques 

a) Ampliació del nombre total de places 
d'aparcaments de la ciutat, 

b) plecs de condicions per a la construcció 
d'aparcaments en règim de concessió admi
nistrativa, 

e) nova regulació en la normativa metropoli
tana de l'ús d'aparcaments, 

d) elaboració d'una ordenança sobre la cons
trucció d'aparcaments, 
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e) potenciació de la robotització dels aparca

ments, 


f) potenciació d'aparcaments en alçada, 


g) regulació d'aparcaments de càrrega i des

càrrega. 

Objectiu 

Promoure la construcció d'aparcaments de 
dissuasió. 

Polítiques 

a) Col.laboració amb l'EMT per a les nego
ciacions amb RENFE, EMT, FFCC de la Ge
neralitat i altres, 

b) impuls dels procediments per a revisió del 
Pla General d'Aparcaments. 

Objectiu 

Donar solucions a punts conflictius (Residèn
cia de la Vall d'Hebron, Camp del FC Barce
lona, Palau Sant Jordi, Jutjats, etc.). 

Polítiques 

a) Desenvolupar estudis tècnics d'ordenació. 

Objectiu 

Garantir un mínim de places d'aparcament al 
centre de la ciutat per a ús veïnal, 

Polítiques 

a) Acords amb els aparcaments de la zona per 
formalitzar les reserves específiques segons 
les necessitats. 

Objectiu 

Incrementar en 15.000 places la tolerància 
d'aparcament diürn i nocturn. 

Polítiques: 

a) Elaborar estudis sobre tolerància a zones 
específiques de conflictivitat, 

b) regulació tolerància nocturna. 

Disciplina i seguretat vial 

Objectizts 

Mantenir lliure d'obstacles i d'impediments 
els vials de circulació de vehicles i els espais re
servats als vianants. 

Polítiques 

a) Aplicació de les Instruccions de l'Alcaldia 
vigents i adequació de l'Ordenança de Circu
lació de vianants i vehicles, més enllà de la Llei 
de Seguretat Vial. 

Objectiu 

Potenciar les mesures de protecció dels via
nants. 

Polítiques 

a) Fusió en una sola ordenança de totes aque
lles normatives que regulin l'ús i l'ocupació 
de la Via Pública, 

b) modificació d'elements urbans per a pro
tecció de vianants, 

e) implantació de personal voluntari. 

Objectiu 

Potenciació de les condicions de mobilitat i 
seguretat dels disminuïts físics. 

Polítiques 

a) Eliminació de barreres i tàcilitat d'accessos, 


b) tàcilitar estacionaments, 


e) transport públic, 


d) Adequació dels senyals semafòrics a les mi

nusvàlues i determinades limitacions físiques. 


Objectiu 

Reduir sistemàticament el nombre d'acci-
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dents en un mínim d'un 20 per cent en cinc 
anys. 

Polítiques 

a) Llei de Seguretat Vial, 

b) ordenança de Circulació, de vianants 
vehicles, 

e) nou quadre sancionador, 

d) proposta de suspensió temporal del permís 
de conduir, 

e) campanyes de prevenció i promoció d'ús 
del casc, 

f) impulsar accions d'assistència i orientació 
als afectats pels accidents de circulació, 

g) preparació d'una campanya d'informació i 
sensibilització pública, 

h) creació d'una Subcomissió de Seguretat 
Vial, dotant-la d'una Oficina Tècnica que co
ordini els temes de matèria i/o en les àrees de 
Circulació, Guàrdia urbana, Salut Pública i 
Urbanisme, en el si del Consell Municipal de 
Circulació i Seguretat Vial, 

i) impulsar els convenis necessaris per tal de 
potenciar l'educació vial a les escoles, 

j) creació d'un Centre d'Assistència a Vícti
mes d'Accident de Trànsit. 

Objectiu 

Optimitzar el cobrament de les sancions per 
infraccions. 

Polítiques 

a) Potenciació de les recomanacions de laCo
missió de disciplina vial, 

b) Impulsar reformes legislatives i procedí
ments sobre cobrament de denúncies a través 
delaFEMP. 

Objectiu 

Millorar la qualitat de la disciplina vial. 

Polítiques 

a) Potenciació del Servei d'Atenció i Informa
ció al ciutadà, 

b) potenciació de la Comissió de Disciplina 
Vial, 

e) creació d'una Sindicatura de Multes. 

OBJECTIU 2: Millorar els nivells de qualitat i pro
tecció atnbiental 

Objectiu 

Disminuir l'índex de contaminació per sorolls 
produïts per vehicles de motor (motos i ciclo
motors). 

Polítiques 

a) Llei de Seguretat Vial, 

b) ordenança de Circulació, de vianants 
vehicles. 

Objectiu 

Reduir els nivells sonors produïts per les sire
nes d'urgència. 

Polítiques 

a) Ordenança de Circulació, de vianants 
vehicles, 

b) impuls de nova normativa. 

Objectiu 

Reduir en 5 decibels el nivell sonor derivat de 
la fricció dels vehicles amb el paviment. 

Polítiques 

a) Estudis tècnics de paviment, 

b) definir el pla de pavimentació d'acord amb 
els mapes sonors. 

Objectiu 

Disminuir els índexs de contaminació at
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mosfèrica generats pels gasos i els fums pro
duïts per vehicles de motor. 

Polítiques 

a) Ordenança de Circulació, de vianants 
vehicles, 

b) Incrementar les mesures per substituir la 
gasolina normal per la gasolina sense plom en 
els serveis públics. 

Objectiu 

Optimitzar una política concertada amb les 
Arecs implicades. 

Polítiques 

a) Elaboració d'un protocol amb l'Arca de Sa
lut Pública. 

Seguretat 

EL MARC LEGAL 

L'evolució de les enquestes de victimització 
assenyalen una evolució favorable dels indi
cadors des del 1987 i, de manera paral.lela, 
s'ha produït una davallada en la preocupació 
dels ciutadans pel fenomen de la delinqüèn
cia. Aquests resultats s'han assolit paral.lela
ment a l'adopció d'un nou enfocament en el 
qual, sense desatendre el bon funcionament 
de les mesures coercitives, ha posat 1'èmfasi 
en la recerca d'estratègies de caire preventiu, 
reduint els factors determinants i la reiteració 
dels fets. 

Tanmateix, la conjuntura econòmica favora
ble també ha contribuït a millorar els índexs 
de victimització. 

D'altra banda, el centre de coordinació ope
rativa CECOP haurà de ser revisat de manera 
acurada, millorant els sistemes i dotant-lo dels 
mitjans necessaris. Haurà d'anar incorporant 
de manera gradual en el seu fons documental 
aquells projectes de prevenció o protecció so
bre diverses causes concretes, i s'haurà de dotar 
en col.laboració amb els serveis d'in- formació 
de base, d'un banc de dades que emmagatzemi 

tota la informació que té la ciutat de Barcelo
na sobre els recursos existents. Aquestes ac
tuacions s'hauran d'emmarcar dins un pla 
global de telecomunicacions de la Guàrdia 
Urbana. 

Per assolir els objectius en matèria de segure
tat ciutadana que després esmentarem, seria 
necessari disposar dels instruments següents: 

l. Constituir un Consell Estatal de Prevenció 
de la Delinqüència, resultat de la coordinació 
dels Ministeris més implicats (Interior, Justí
cia, Benestar Social), i de la integració de di
versos agents socials. En aquest sentit, cal 
aprofundir en l'estratègia de coordinació en
tre les principals ciutats espanyoles, amb la fi
nalitat de cercar una resposta adequada 
d'altres Administracions sobre el problema de 
la seguretat ciutadana en l'àmbit municipal. 

2. Constituir el Consell de Seguretat i Preven
ció de la Delinqüència de Barcelona. Aquest 
Consell, presidit per 1'Alcalde, permetria: 

- facilitar la coordinació entre les actuacions 
dels Ambits de Via Pública i Benestar Social, 

- assenyalar les prioritats temàtiques i les ac
tuacions necessàries, 

- complementar les actuacions més específi
ques de la Junta de Seguretat Local i la Taula 
de Coordinació de policia de Barcelona. 

- contribuir a assolir un consens ciutadà en 
matèria de seguretat, i consolidar l'operativi
tat dels Consells de Prevenció dels Districtes. 

Objectius bàsics 

Per tal de garantir aquest model d'actuació i 
desenvolupar-lo durant els propers anys, es
mentem a continuació els objectius que ens 
p1:oposem. 

- Continuar desenvolupant la capacitat d'in
tervenció de la Guàrdia Urbana en matèria de 
seguretat ciutadana. 

El paper preventiu de la delinqüència de la 
Guàrdia Urbana, amb la presència dels agents 
al carrer, tant de la patrulla amb mitjans mec à
nies com a peu, i l'obligada intervenció en 
tots els casos d'agressió o d'alteració de la 
convivència ciutadana. 
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La voluntat d'apropar-la al ciutadà mit
jançant una política de descentralització: la 
Guàrdia Urbana al barri, la qual cosa compor
ta la creació de noves xarxes de servei i millors 
recursos tècnics. 

La coordinació creixent amb el Cos Nacional 
de Policia -a la ciutat i al districte- en les ano
menades actuacions de seguretat programa
da, és a dir, les que tenen lloc de manera 
puntual o continuada en determinades zones 
de la ciutat a conseqüència de les necessitats 
detectades per l'un o l'altre cos de policia. Les 
Taules de Coordinació de Policia hauran de 
continuar treballant amb l'objectiu futur de 
consolidar oficines de denúncia i atenció al 
ciutadà gestionades conjuntament. En aques
ta etapa serà quan obrirem el ventall d'acció 
directa dels serveis d'atenció a les víctimes del 
delicte. L'existència d'unes oficines de de
núncia pluridisciplinar permetrà establir a 
Barcelona un nou model d'actuació policíaca 
més operatiu i eficaç. 

En estreta relació amb el punt anterior, cal in
crementar la coordinació amb els serveis de 
Benestar Social i establir nous acords d'actua
ció conjunta. 

Consolidar la funció de la Guàrdia. Urbana. 
com a assessor tècnic i experimental en matè
ria de prevenció fisica i material, facilitant al
hora els mitjans per a la formació dels agents 
dedicats a aquesta tasca. 

- Donar suport polític a la consolidació dels 
Consells de Seguretat i Prevenció dels Distric
tes que, juntament amb les Taules de CoOl·di
nació de Policia, han assolit ja un grau 
d'operativitat notable. 

Assegurar la capacitat d'orientació i interven
ció de la Junta de Seguretat Local i la Taula de 
Coordinació de Policia de Barcelona. 

- Proposar, a nivell de ciutat, la constitució del 
Consell de Seguretat i Prevenció de la Delin
qüència, mitjançant la proposta conjunta de Be
nestar Social i de l'Area de Protecció Ciutadana. 

- Seguir la línia de col.Iaboració i diàleg amb 
l'àmbit de Benestar Social, donant suport tant 
al millor coneixement dels territoris urbans i 
sectors socials -sobretot la joventut i la infàn
cia- més en risc de marginació i de gènesi de 

conductes dissocials, com als programes d'ac
tuació que se'n desprenguin. 

- Impulsar l'actuació dels Centres d'Atenció a 
les Víctimes del Delicte -inclosa l'atenció al vi
sitant estranger- que a poc a poc va trobant el 
seu camp de treball específic. 

- Propiciar un coneixement millor de les dades 
de delinqüència, de victimització i d'opinió 
dels ciutadans,intentant assolir una major 
transparència i fluïdesa de comunicació de les 
dades de la policia, i de les provinents del 
camp judicial, per fàcilitar-ne la suma amb les 
obtingudes en les enquestes. 

-Aprofundir en el concepte de Justícia-Ciutat. 
Aquesta ens sembla que és avui la qüestió es
sencial que, si tingués respostes més satis
factòries, podria comportar un veritable salt 
endavant en la prevenció de la delinqüència 
urbana, mitjançant un acord de col.laboració 
entre l'Ajuntament i 1 'Administració de Justícia. 

- Constituir una ponència d'àmbit metropo
lità, en el marc de la Federació de Municipis 
de Catalunya, per tal d'incrementar la coope
ració intermunicipal en aquesta àrea en matè
ria de seguretat ciutadana i de prevenció de la 
delinqüència. 

- Fomentar la col.Iaboració i la cooperació de 
les grans ciutats espanyoles i d'aquestes amb el 
Ministeri de l'Interior. Proposem, entre d'al
tres objectius, la constitució en elles de Con
sells de Seguretat i Prevenció de la 
Delinqüència, i d'una responsabilitat específi
ca amb capacitat de coordinació interministe
rial a nivell d'Administració Central. 

- Mantenir la nostra participació en els orga
nismes europeus, com FORUM, EUROCIU
TATS, CONSELL D'EUROPA, etc., que 
propicien la cooperació en matèria de preven
ció de la delinqüència entre municipis, i 
d'aquests amb els governs i institucions su
pragovernan1entals. 

- Accentuar en aquest període la política in
formativa dirigida als ciutadans. 

- Mantenir la voluntat de consens polític a 
l'Ajuntament en matèria de seguretat ciuta
dana, propiciant les reunions i el seguiment 
dels acords presos en la comissió delegada cor
responent. 
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Polítiques per a l'acon1plhnent dels objectius 

Els objectius específics del servei de la Guàr
dia Urbana són línies d'actuació que, amb el 
propòsit d'assolir la màxima qualitat (com a 
sinònim d'eficàcia i satisfacció ciutadana), es 
tradueixen en els següents objectius operatius 
per a la millora i la protecció de: 

-la fluïdesa del trànsit, 

-la seguretat i la disciplina vial, 

-les condicions d'habitabilitat de la via públi
ca i d'espais d'ús públic, 

- la seguretat ciutadana, emfasitzant la coor
dinació de la policia i l'acció preventiva, 

-els serveis d'ajut, assistència i informació, 

-la modernització de la mateixa organització i 
l'optimització de la gestió i els recursos, 

-la vetlla del patrimoni municipal. 

En aquest cas, la seva consecució es basa en les 

següents polítiques: 


-modernització de l'organització i la gestió, 


-millora i renovació de les infrastructures. 


- optimització dels serveis i els procediments, 


- optimització de la plantilla i el seu desplega

ment, 


- creació d'un centre de comunicacions i po
tenciació del CECOP municipal. 

Extinció d'incendis i salvament 

EL MARC GENERAL 

El SEIS requereix una atenció especial per 
part de la Corporació Municipal durant el 
proper quadrienni, en el marc d'una estreta 
col.laboració amb la Generalitat de Catalunya 
i amb una visió de l'àmbit d'actuació a la ciu
tat. La condició de ser un servei justament ad
mirat i volgut pels ciutadans exigeix tenir una 
cura especial en el seu tractament. Cal, doncs, 

que el SEIS estigui sempre en formació per
manent i que adopti noves tècniques. 

Objectius bàsics 

- Dotar el SEIS d'una organització més eficaç 
i eficient. La política de reestructuració del 
servei, d'acord amb la «ratio>> de població 
risc, sembla la manera més acurada de facilitar 
l'accés al punt en conflicte en el menor temps 
possible. 

- Ha d'haver-hi una formació permanent i es
pecialitzada per al personal en servei, i d'alta 
tecnologia per als quadres directius, sense 
oblidar la deguda adequació dels mitjans a les 
noves formes de combatre el foc i, en general, 
els sinistres. 

- S'ha d'actualitzar el pla de prevenció, mit
jançant la millora de relacions amb el ciutadà, 
l'actuació en el pla escolar i I 'impuls a la redac
ció de noves ordenances i normatives. Cal po
tenciar també la coordinació amb altres 
institucions (Area Metropolitana, Generalitat). 

Politiques pet" a l'acompliment dels objectius 

ORGANITZACIÓ 

Obfectius 

Elaboració d'un nou organigrama. Redistri
bució dels Parcs. 

Polítiques 

a) Reassignació del servei d'acord amb la rati o 
de població risc, 

b) Reestructuració del servei per accedir al 
punt de conflicte al més aviat possible. 

Obfectiu 

Recursos materials adients. 

Polítiques 

a) Estudi dels tipus de vehicles més adequats 
per a cada intervenció, 

b) estudi del tipus de materials emprats per la 
Divisió d'Operacions, 
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e) estudi dels tipus de vestuari. 

Objectiu 

Recursos humans. 

Polítiqz¡es 

a) Plantilla Referencial. 

Objectiu 

Informatització. 

Polítiques 

a) Elaboració d'un banc de dades sobre carac

terístiques dels edificis: 


-tipus d'edifici, 

- compartimentació, 

-energia que utilitza, 

-mesures amb què compta en protecció con

tra incedis, 
-punts de subministrament d'energia: gas, 

electricitat, aigua. 

FOIUvlACIÓ 

Objectiu 

Pla de formació. 

Polítiques 

a) Mòduls professionals d'acord amb el Mi

nisteri d'Educació, 


b) reciclatge permanent, 


e) formació especialitzada, 


d) formació de quadres directius en alta tec

nologia, 


e) adequació de mitjans per a combatre el foc. 

PREVENCIÓ 

Objectiu 

Relacions amb els ciutadans. 

Polítiques 

a) Departament de relacions amb el ciutadà, 

b) participació en els Consells de Seguretat i 
Prevenció dels Districtes, 

e) elaboració de campanyes informatives, 

d) relacions amb associacions de veïns, joves, 
vells i escoles, per tal de conscienciar sobre 
com actuar davant dels diferents tipus d'ener
gia. 

Objectiu 

Noves ordenances. 

Polítiques 

a) Redacció d'una nova norma bàsica d'Edifi
cació i condicions de Protecció contra ineen
dis, 

b) potenciació del paper inspector del SEIS a 
través de I'Ordenança Municipal. 

Emergencies 

EL MARC GENERAL 

L'actualització del Pla Bàsic d'Emergències 
de l'Ajuntament i la renovació de la Comissió 
d'Emergències permetrà disposar de plans 
operatius per fer front a les diverses con
tingències. 

Objectius bàsics 

La redacció i l'aprovació dels plans de segure
tat i emergències constitueixen l'objectiu bà
sic d'aquesta àrea d'intervenció. 

Polítiques per a aconseguir els objectius 

PLANS DE SEGURETAT I EMERGÈNCIES 

Objectiu 

Plans de Seguretat i Emergències. 
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Polítiques 

a) Elaboració del pla municipal d'emergèn

Cies, 


b) col.laboració amb els responsables de les 

competències: edificis públics, hospitals, es

coles, 


e) col.laboració amb Protecció Civil i GU, 


d) activació de la Junta d'Emergències, 


e) col.laboració amb Informació de Base, 


f) creació d'un banc de dades, 


g) creació d'un fons documental en projectes 

de prevenció, 


h) publicitat de Plans d'Emergència: esta

ments, consells de Prevenció; 


- Centre de Coordinació Operativa (CE

COP). 


RELACIONS AMB ALTRES INSTITUCIONS 

Objectiu 

Col.laboració amb l'Àrea Metropolitana. 

Polítiques 

a) Intensificar acords de col.laboració amb al
tres municipis i la Generalitat. 

Presidència 

GARANTIES DELS CIUTADANS 

En aquest bloc es planteja el tema de les ga
ranties dels ciutadans en les seves relacions 
amb l'Administració municipal i també en la 
resolució de conflictes qlre sorgeixen en la 
convivència quotidiana en una ciutat com 
Barcelona. 

L'objectiu d'aquest bloc d'actuació és incor
porar els conceptes de justícia, equitat i arbi
tratge en els mecanismes de relació dels 
ciutadans amb l'Administració municipal i en 

els procediments generals que regulen els sis
temes de resolució de conflictes que generen 
les relacions de convivència en la ciutat. Es 
pretén fer efectiu el principi de tutela efectiva 
dels drets dels ciutadans i evitar que es pro
dueixin situacions d'indenfensió per manca 
de recursos per acudir a la via jurisdiccional 
ordinària, o per la lentitud del procediment 
ordinari. 

Propostes d'actuació 

I. PROCEDIMENT ADMINISTRATIU I RE
CURSOS 

Les especialitats del procediment administra
tiu es plantegen com a mitjà per resoldre de 
manera ràpida i eficaç les qüestions que plan
tegen els ciutadans a I'Administració munici
pal, garantint la participació d'aquests en el 
procediment perquè no es produexi indefen
sió dels seus drets. 

Per millorar les relacions de l'Administració 
municipal amb els ciutadans es proposa que 
les peticions, les queixes i les reclamacions 
dels administrats que es presentin davant 
l'Administració municipal es resolguin amb 
rapidesa i seguretat jurídica. 

El principi general serà el del silenci adminis
tratiu positiu, en les peticions i els recursos 
que presentin els administrats. Es regularan 
els supòsits en els quals el silenci administratiu 
tindrà caracter positiu, entenent que aquest es 
produeix quan ha transcorregut un determi
nat temps des de I 'inici del procediment o la 
presentació de la sol.licitud o recurs, si no hi 
ha hagut resolució expressa de l'Administra
ció municipal. 

Es proposa transformar els actuals serveis nm
nicipals de recursos, i substituir-los per Con
sells Administratius de resolució de recursos, 
a càrrec d'experts en Dret Administratiu, ina
movibles durant el període de la seva nomina
ció i situats fora de la línea jeràrquica del 
servei que gestiona l'acte administratiu im
pugnat, per tal de garantir una autèntica res
ponsabilitat i autonomia funcional en la 
resolució del recurs. 

La finalitat d'aquests Consells de resolució de 
recursos (en la línea del ja creat Consell Tri
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butari) és objectivar la resolució del recurs ad
ministratiu i merèixer la confiança dels admi
nistrats en aquesta n1atèria, i evitar així que 
s'hagi de recórrer sistemàticament a la juris
dicció contenciosa. 

S'ha de permetre la utilització, tant per 
l'Ajuntament com pels interessats en el proce
diment, de tots els mitjans tecnològics possi
bles, i s'ha de garantir que no es produeixi 
l'indefensió dels administrats. 

Cal establir un procediment unificat, quan es 
necessitin autoritzacions de diverses adminis
tracions públiques. 

Cal acceptar com a vàlides les declaracions 
dels ciutadans relatives a les seves circumstàn
cies personals, sense necessitat d'aportació 
documental justificativa (és regularà un pro
cediment sancionador en els supòsits de de
claracions incertes). 

2. ACTIVITAT ARBITRAL DE L'ADMINSTRA
CIÓMUNICIPAL 

Es proposa promoure l'activitat administrati
va arbitral, i decidir controvèrsies o conflictes 
que li sotmetin voluntàriament els adminis
trats, sobre drets privats o administratius, 
amb la finalitat d'evitar que quedin sense pro
tecció els drets legítims dels ciutadans, per 
manca de mitjans i pel cost econòmic i de 
temps que comporta el recurs a la jurisdicció 
ordinària. 

En l'àmbit municipal, es tractaria de regular 
l'activitat arbitral respecte a aquelles matèries 
en les quals incideix la competència de 1 'Ajun
rament, com és la protecció de consumidors, 
la utilització dels serveis públics locals o les re
lacions dels particulars amb les companyies de 
serveis públics. 

L'administració ha d'assumir una actitud de 
rigorosa neutralitat i imparcialitat en l'exerci
ci de les funcions arbitrals, ja que només així 
serà efectiva i els ciutadans hi acudiran, la qual 
cosa comportarà la reducció de la càrrega de 
treball dels tribunals de justícia ordinaris i es 
tutelarà un nombre més elevat de drets dels 
ciutadans. 

L'arbitratge implica la resolució de conflictes 
que poden sorgir entre dues o més parts, per 
mitjà de la submissió a un òrgan arbitral, que 

dirimeix aquestes diferències. El procl'diment 
arbitral és un mitjà extrajudicial voldntari de 
resolució de conflictes, que té un caràcter for
mal i decisori, ja que representa l'adopció 
d'una resolució per a terceres persones, que 
vincula les parts en conflicte. 

3. JUSTÍCIAMUNICIPALDEPAU 

Amb la creació de la Justícia Municipal de Pau 
a Barcelona es pretén establir un mecanisme 
que resolgui de manera immediata l'ordre ju
rídic pertorbat, a través d'una justícia no tèc
nica, similar a la dels jutjats de pau dels petits 
municipis. A les grans ciutats és on és més ne
cessària l'existència d'una Justícia d'àmbit 
municipal per resoldre els problemes derivats 
de la convivència ciutadana. 

La Justícia Municipal de Pau seria un mitjà 
per resoldre de manera independent els con
t1ictes quotidians de qualsevol caràcter, penal, 
civil, administratiu o fins i tot laboral, amb 
rapidesa i eficàcia, utilitzant criteris de con
ciliació i equitat, sense formalismes compli
cats, però garantint la seguretat jurídica dels 
ciutadans. 

És obvi que existeix un sector de confictes, 
una demanda de justícia, que es refereix a re
Ines de convivència ciutadana, tant en aspec
tes civils com de seguretat ciutadana, la qual 
cosa podria classificar-se com a conflictes de 
veïnatge. En aquests conflictes, la Justícia 
Municipal de Pau pot acomplir un paper im
portant, descarregant la Jurisdicció ordinària, 
sense que això representi cap disminució de 
les garanties dels afectats. 

Es tracta de crear una Justícia Municipal de 
Pau a Barcelona, amb la fixació d'òrgans juris
diccionals municipals, a través dels Jutges 
Municipals de Pau en els Districtes i del Tri
buna! Municipal de Pau de Barcelona, com a 
òrgan central. 

Les característiques d'aquesta Justícia són: 

-justícia equitativa, amb un procediment an
tiformalista, 

-amplitud de competències en tots els ordres 
jurisdiccionals (reservant els delictes i les 
matèries més importants a la Jurisdicció or
dinària), 

-elecció dels Jutges pel Plenari Municipal. 
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La participació del municipi en aquesta nova 
Justícia Municipal de Pau, conjuntament amb 
el Poder Judicial, emprant mecanismes avui 
existents com els Jutjats de Pau en l'àmbit ru
ral, permetrà una resolució més ràpida i efec
tiva dels conflictes q~10tidians que origina la 
convivència urbana. Es aquí, en els nuclis ur
bans importans, on l'esforç i la col.laboració 
del municipi amb la Justícia pot ser més útil, 
per la intensitat dels problemes de la con
vivència en les grans concentracions urbanes i 
per la major disponibilitat de mitjans que po
den aportar els municipis grans. 

L'estructuració d'aquests òrgans judicials a 
través dels Districtes reforçarà la personalitat i 
les particularitats d'aquests i el ciutadà sentirà 
més pròxima, més seva, una Justícia amb la 
qual pot entendre's de manera directa i sense 
especials formalismes, els titulars de la qual 
elegeix periòdicament de manera indirecta. 

4. COL.LABORACIÓ AMB LA JUSTÍCIA TÈCNI
CA: JUSTÍCIA PENAL DESCENTRALITZADA I 
FISCALIA 

Es proposa la col.laboració de l'Ajuntament 
en la línia de potenciar l'establiment d'òrgans 
judicials (Jutjats de Guàrdia i Instrucció) de 
manera desconcentrada, en els Districtes mu
nicipals. 

En la línia del Projecte de Reforma Processal 
Urgent, que s'està tramitant en el Congrés de 
Diputats, i des de la perspectiva dels interes
sos d'una gran ciutat com Barcelona, l' Ajun
tament proposa apropar l'Administració de 
Justícia als ciutadans, i situar els òrgans judi
cials en els diferents Districtes de la ciutat. 

Els objectius de l'Ajuntament, en col.laborar 
amb aquesta proposta descentralitzada dels 
Jutjats de Guàrdia i de la Fiscalia, són: 

-Que el Fiscal i el Jutge adscrit a un Jutjat de 
Guàrdia descentralitzat tinguin coneixement 
directe de les circumstàncies socials i crimi
nològiques de l'àmbit territorial de què es 
tracti, i puguin incidir en una evolució positi
va de la seguretat ciutadana. 

- Que la Fiscalia pugui desenvolupar les seves 
funcions com a òrgan d'investigació criminal i 
que garanteix els drets dels ciutadans, en un 
àmbit territorial determinat. Això facilitaria 

també una coordinació de tots els agents que 
treballen en l'àmbit de la seguretat ciutadana, 
ja que es correspondrien les demarcacions ter
ritorials de tots aquests agents. 

- L'emplaçament dels J utgats de Guàrdia en 
els Districtes facilitaria la localització dels òr
gans judicials per part dels ciutadans, que po
drien col.laborar més directament amb el 
funcionament del'Administració de Justícia. 

Urbanisme, projectes i obres 

Aquest Programa d'Actuació Municipal per al 
període 1992-1995 continua les línies de pro
grames anteriors. Parteix de l'esforç d'aquests 
anys i del compliment de l'objectiu olímpic. 
El programa pretén ser sensible a la impor
tant transformació de la ciutat i les expectati
ves que aquesta transformació ha obert. Tot 
això, tenint com a objectiu general la conti
nuïtat en la recerca d'un model de ciutat més 
equilibrat i, per tant, més just, que afronti els 
conflictes estructurals de la ciutat. 

Les línies generals del programa poden resu
mir-se en els següents objectius. 

1. Endegar mesures concretes pel que fa a la 
responsabilitat metropolitana de Barcelona. 
La relació directa i de cooperació amb altres 
municipis pot facilitar i superar l'actual situa
ció. 

2. Ordenar la implantació i buscar el rccq¡Jili
bri del terciari, continuant el programa d'Arc
es de Nova Centralitat i ampliant les mesures 
per a la protecció residencial a l'Eixample. 

3. Promoure l'obertura de la Diagonal al mar; 
la requalificació urbana del sector Poblenou
Sant Martí i completar el front marítim de 
Llevant. 

4. Arreglar el front marítim central i de Po
nent. 

5. Donar suport al procés de renovació de 
Ciutat Vella. 

6. Completar el programa dc connectivitat 
urbana. 
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7. Desenvolupar els plans de millora urbana 
(PElU) i de disponibilitat de sòl per a habitat
ges. 

8. Aprofundir la política de requalificació ur
bana a través del sistema d'espais lliures. 

9. Remodelar, rehabilitar i recuperar edificis 
artístics. 

10. Millorar la qualitat de l'espai públic. Su
primir barreres arquitectòniques. Mobiliari i 
elements urbans. 

L'ESCALAMETROPOLITANADELACIUTAT 

La situació urbanística actual està marcada pel 
trencament de la relació lògica entre la ciutat 
real i el territori metropolità. L'absència 
d'instruments capaços de formular i aplicar 
propostes integrades a la mobilitat residència
treball, la política de sòl metropolitana per a 
habitatge públic, la localització del terciari i 
els serveis, o el plantejament coherent del 
transport públic són exemples d'aquesta si
tuació. La condició bàsica per superar les 
distàncies tècniques i polítiques ha de basar-sc 
en plantejaments més solidaris, de cooperació 
intermunicipal. Cal establir Ics bascs per a la 
coordinació entre les diferents administra
cions, la concertació o el plantejament de 
projectes conjunts. 

Amb aquest enfocament, el programa con
templa: 

a) la continuïtat en la política d'Àrees de Nova 
Centralitat amb visió metropolitana, 

b) la defensa de l'equilibri residencial amb una 
política metropolitana de sòl per habitatge, 

e) la continuïtat del procés de recuperació 
dels fronts de mar, 

d) el Port i la seva relació amb la ciutat i la Zo
na Franca. L'ampliació portuària, les Zones 
d'Activitats Logístiques i la seva relació terri
tm·ial: accessibilitat ferroviària i circuits de 
distribució, 

e) el paper territorial de l'Eix viari Gran Via
Aeroport i la seva relació amb la implantació 
de la Fira. Ordenació del subsistema urbà Zo
na Franca- Riera Blanca, 

f) gestió i defensa dels espais naturals. El Parc 
de Collserola i la transformació dels entorns 
dels rius Besàs i Llobregat en espais de lleure 
col.lectiu d'àmbit metropolità, 

g) l'accessibilitat entre el Barcelonès i el 
Vallès. L'anàlisi de la viabilitat del túnel 
d'Horta, 

h) la problemàtica ferroviària. L'augment de 
la demanda del ferrocarril com a transport 
quotidià d'àmbit metropolità i regional. 
Plantejaments territorials vers la implantació 
de la via d'amplada europea i el tren d'alta ve
locitat, 

i) la planificació del transport públic a escala 
metropolitana, centrat en el Pla Intennodal i 
la xarxa ferroviària interurbana, així co1n en 
les previsions d'aparcaments de dissuasió me
tropolitans. 

En aquest sentit, i per articular estudis i pro
postes tècniques concretes, es planteja la crea
ció d'instàncies tècniques específiques dins 
l'Ambit, amb la capacitat d'oferir a l'Ajunta
ment de Barcelona la concreció de la seva res
ponsabilitat metropolitana. 

L'ORDENACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ DEL 
TERCIARI 

Desenvolupan1ent del progratua d 1àrees de nova 
centralitat 

Dins el programa 1992-95 ,cal redefinir els 
continguts urbanístics de les Arecs següents. 

- Renfe-Meridiana: seguiment i adjudicació 
del concurs de dret de superficie, així com 
completar la gestió dc sòl i la urbanització 
dels entorns. 

- Diagonal-Prim: redefinició del paper urbà a 
partir de la consolidació del front marítim; 
continuació de la Diagonal fins al mar; els lí
mits amb Sant Adrià; la possibilitat d'ubicar
hi el Zoo. 

- Sagrera: col.laboració amb el MOPT i la 
RENFE en la definició del seu paper ferroviari 
i de relació amb altres sistemes de transport 
de Barcelona (Metro, autobusos). Redefini
ció dels continguts urbans del sector. 
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- Glòries: reordenació de la plaça i el seu en
torn, a partir dels nous equipaments culturals, 
la relació amb el teixit de l'Eixample, el tras
llat del Mercat de Bellcaire. 

- Cerdà: reordenació dels entorns de la Plaça 
Cerdà i del passeig de la Zona Franca. Relació 
amb l'ampliació de la Fira. 

Mesures cotnpletnentaries dc protecció de l1Èixatnple 

Coherentment amb la política d'Àrees de No
va Centralitat, cal preveure mesures comple
mentàries sobre els usos, les activitats, les 
condicions viàries i d'aparcament, per ±i'enar 
el procés de terciarització de l'Eixample i in
centivar-ne la funció residencial. Cal conti
nuar l'acció de foment residencial, la millora 
de les dotacions de caràcter escolar, com tam
bé la protecció de l'ús de caràcter cultural i cí
vic del sector. 

EL POBLENOU I EL FRONT MARÍTIM DE 
LLEVANT 

La construcció de la plaça de les Glòries, la 
transformació de la ciutat cap a Llevant, la 
nova connectivitat establerta pels cinturons i, 
fonamentalment, la pressió en la transforma
ció d'usos de Sant Martí-Poblenou amb la ne
cessitat de nou habitatge, fan inexcusable la 
urbanització dels sectors Diagonal-mar com a 
eix estructurador d'aquestAmbit. 

El sector urbà des del Cementiri del Poblenou 
fins al riu Besòs és una de les àrees urbanes 
amb major capacitat de transformació, tant 
per la superficie d'espais públics que cal recu
perar, com per la importància de les opera
cions de primera línea del front marítim: carrer 
Bilbao, Catalana, Macosa i Diagonal-Prim. 

Les actuacions properes a la zona del front de 
mar comportaran l'adequació del planteja
ment vigent al sector que va de la Vila Olímpi
ca fins al riu Besòs. 

FRONT MARÍTIM CENTRAL! DE PONENT 

La relació MOPT, Port Autònom i Ajuntament 
de Barcelona ha donat lloc a un seguit de pro
jectes de gran importància urbana i econòmica. 
El desenvolupament del conveni amb el 

MOPT permetrà completar i remodelar el 
front marítim de la Barceloneta i el del Port 
Vell, la recuperació d'espais públics al Port 
Vell, com el Passeig de la Barceloneta, el Pla 
del Palau, el Moll d'Espanya, el Moll de Bar
celona, o el Portal de la Pau. 

L'Ajuntament haurà d'analitzar el Pla Direc
tor del Port 2.000, la seva ampliació cap a Po
nent, i les seves conseqüències en la connexió 
urbana i ferroviària i en el futur de la Zona 
Franca. 

L'ACTUACIÓ A CIUTAT VELLA 

L'empresa mixta de gestió PROCIVESA es va 
crear amb l'objectiu d',executar els compro
misos municipals de l'Arca de Rehabilitació 
Integrada i dels PElU de Ciutat Vella. Els pro
grames d'urbanització han estat marcats per 
la mateixa dinàmica de transformació del tei
xit de l'edifici i per la necessitat de revitalitzar 
l'activitat mitjançant la millora de l'espai 
urbà, la construcció o la rehabilitació d'habi
tatges i el reequipament. 

La dinàmica transformadora del sector, les 
possibilitats de la nova gestió urbanística i les 
noves necessitats obligaran a revisim~s del 
planejament vigent en alguns punts. L'Ambit 
continuarà donant assistència tècnica als fu
turs projectes. S'haurà de revisar, per exem
ple, la continuïtat de l'Avinguda de Cambó i 
ajustar el Pla de la Barceloneta a les noves con
dicions d'entorn i edificació. 

XARXA VIÀRIA I CONNECTIVITAT URBANA 

Després de la realització dels cinturons, el 
programa de connectivitat resta obert. La 
rendibilització social i territorial d'aquestes 
infrastructures exigeix l'execució d'opera
cions petites i mitjanes. Des de l'àrea central i 
els Districtes es formulen moltes operacions 
que han de trobar la seva justificació dins el 
marc general de la ciutat. La xarxa de connec
tivitat garanteix la distribució del tràfic dins 
els barris i és un dels programes amb més gran 
capacitat d'estructuració de la ciutat. Podem 
citar, com a exemples més rellevants, els se
güents. 

-Ronda del Mig. La continuïtat de la xarxa 
viària de la part central de la ciutat reforçarà 
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l'efecte distribuïdor de les xarxes viàries se
cundàries, del Guinardó i de Nou Barris. 

-Connexió Sant Martí-Front de Mar. La 
construcció del Cinturó del Litoral i del front 
de mar tlns al Besòs ha de forçar l'obertura de 
la ciutat al mar, tant dels eixos principals que 
es perllonguen més enllà de la Gran Via, com 
ara Bilbao, Selva de Mar, i Josep Pla, com els 
carrers secundaris de la xarxa, con1 1nalla 
Cerdà. 

- Connexió Poblenou-Clot. S'ha d'impulsar 
l'operació de perllongar la Rambla del Poble 
Nou tlns a la Gran Via. 

- Connexió Poblenou-Ciutat Vella. Recupe
ració del Parc de la Ciutadella com a espai pú
blic amb capacitat d'unió entre aquest dos 
sectors de la ciutat. 

-Connexió Sant Martí-Sant Andreu. Pont de 
Prim a Onze de Setembre. 

- Connexió Sant Andreu-Nou Barris. La 
construcció del Pont de Fabra i Puig, entre 
Villalba i Urrútia, representarà l'enllaç de 
Sant Andreu amb el segon cinturó i és una 
peça imprescindible per al futur del Fòrum 
Nord; també s'ha de permeabilitzar la Meri
diana en sentit perpendicular. 

- Connexió Aiguablava-Vallbona-Torre Ba
ró-Ciutat Meridiana. 

LAPOLÍTICADEMILLORAURBANAIELSPERl 

Millora urbana 

Implica completar i desenvolupar l'extensa 
política de plantejament urbanística iniciada 
en el període 86/90 (més de l 00 figures de 
planejament, amb una superficie de 2.556 
Ha.), i el desenvolupament de la gestió urba
nística, bàsicament de disponibilitat de sòl. 

El període que comença coincideix amb la fa
se més intensiva d'execució dels PElU. Per 
desenvolupar-los s'han d'articular unes polí
tiques de millora urbana, de gestió de sòl i de 
projectes, coordinades d'acord amb els se
güents criteris. 

- Reforçar les transformacions derivades de les 
actuacions olímpiques amb una millora del 
teixit urbà i dels barris. 

- Intensitlcar la millora urbana a través de l'es
cala intermèdia entre el Pla i el Projecte, que 
dóna forma a la política més general de quali
tatdevida. 

- Impulsar una estratègia concreta de gestió 
de sòl a través de l'Institut Municipal d'Urba
msme. 

Desenvolupament de la política de sòl per a ha
bitatge 

Les línies que cal seguir són les que s'exposen 
a continuació. 

- Operacions de relocalització global dels ha
bitatges afectats per actuacions urbanístiques 
generals de la ciutat, com Ronda del Mig i 
Renfe-Meridiana. 

- Operacions de remodelació urbanística de 
Barris o Polígons, com Eduard Aunós i Baró 
de Viver. 

- Operacions de reequilibri en els barris amb PE
IU, com Vallbona, Torre Baró o Can Caralleu. 

- Operacions extraordinàries que requereixen 
un fons d'habitatge de reserva, per atendre si
tuacions d'emergència. 

-Operacions d'habitatge a preu taxat per faci
litar l'accés a l'habitatge a ciutadans joves, 
persones soles i altres sectors de la demanda 
d'aparició recent, prioritàriament als terrenys so
brants de les expropiacions del Segon Cinturó. 

LAREQUALIFICACIÓ URBANA 

La recuperació dels espais públics ha estat tas
ca prioritària dels Ajuntaments democràtics. 
A començament dels vuitanta, l'Ajuntament 
de Barcelona va iniciar-la reforçant els seus 
mitjans tècnics i aprotltant l'acceptable marc 
urbanístic del Pla General Metropolità. Pla
nejament, gestió i projecte van ser, en molts 
casos, parts de la mateixa operació. La requa
litlcació urbana, mitjançant la millora dels es
pais públics, va ser un principi extensiu a tota 
la ciutat, en especial a la ciutat perifèrica. 

Després de deu anys, es continua aquesta lí
nia d'aprofundir i establir prioritats basades 
en l'optimització urbana dels espais públics 
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actuals, com en el cas de la remodelació de la 
Rambla de Catalunya; en la formalització 
d'eixos i itineraris cívics, aprofitant els espais 
públics, com en l'itinerari del Parc de la Cata
lana, el Parc de la Ciutadella, el Saló de Lluís 
Companys i el Parc de l'Estació del Nord; po
tenciant els elements amb més capacitat d'es
tructurar la urbanitat d'una zona, com el 
conjunt de vies que conflueixen a la Plaça de 
Llucmajor, a Nou Barris. 

Cal desenvolupar programes d'espais lliures, 
en un moment en què els cinturons modificaran 
la fi.mcionalitat viària de moltes vies urbanes, 
descarregant-les de tràfic i recuperant la seva ca
pacitat per oferir un ús urbà més complex. 

Barcelona haurà recuperat, en poc més d'una 
dècada d'ajuntaments democràtics, més de 
dues-centes hectàrees de parcs. D'aquestes, 
cent deu corresponen a l'operació olímpica, i 
setze a la recuperació del Port Vell. L'esforç 
ha estat evident. S 'han recuperat vint hectà
rees/any contra dues hectàrees/any del perí
ode 1939-1979. En l'aspecte quantitatiu s'ha 
arribat a un cert sostre. Cal avançar en els as
pectes qualitatius. Cal establir criteris i políti
ques de manteniment, estabilització i 
rendibilitat pública dels grans parcs urbans de 
Barcelona, Ciutadella, Montjuïc, els Turons i 
Collserola, mitjançant programes anuals d'in
versions que prioritzin la continuïtat davant 
l'actuació esporàdica. 

La política d'intervenció als grans parcs de la 
ciutat es complementarà amb la continuïtat 
en la recuperació de jardins històrics, noves 
places i la urbanització de passeigs. 

REMODELACIÓ, REHABILITACIÓ I RECU
PERACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITEC
TÒNIC 

Continuïtat de la recuperació del Patrimoni 
Arquitectònic de la ciutat, seguint la tasca de 
col.laboració entre l'Ajuntament, altres insti
tucions i la política de patrocini municipal. 

El programa se centra en els punts següents. 

-Completar la reposició dels tànals de Falqués 
al Passeig de Lluís Companys. 

-Rehabilitació dels edificis del carrer Montcada. 

- Redacció del Pla Director del Monestir de 
Pedralbes i els entorns. 

- Completar la rehabilitació del Dipòsist de 
les Aigües (carrer Wellington ). 

- Nou edifici de l'Arxiu Municipal, sobre les 
muralles romanes. 

-Palau Reial de Pedralbes. 

-Antic Convent de Sant Agustí. 

- Masia de Can Valent (rehabilitació i reutilit
zació de l'edifici). 

-Ampliació del Parlament de Catalunya. 

-Mercat de les Flors. 

- Teatre Grec de Montjuïc (restauració i mo
dernització). 

-Parc Güell: continuar-ne la restauració. 

-Parc de la Ciutadella: restauració de la tanca. 

-Jardins de la Tamarita: recuperació per a ús 
públic. 

-Parc del Guinardó: accés urbà als Tres Turons. 

-Restauració del Parc del Laberint d'Horta. 

-Restauració dels jardins històrics de Montjuïc. 

- Casa de la Ciutat. Manteniment i racionalit
zació de l'edifici. Pla general d'instal.lacions. 
Con;pletar la Biblioteca General. Sala de re
cepcJOns. 

LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L'ESPAI 
PÚBLIC 

L'objecte del disseny urbà és la ciutat, i afecta 
el confort i qualitat de vida que hauria d'ofe
rir l'espai públic. El seu abast afecta des del 
disseny de les instal.lacions de serveis a la se
nyalització, que indica la manera d'usar la ciu
tat, fins al disseny del mobiliari urbà. 

Avui, l'espai públic suporta una quantitat des
mesurada d'objectes. L'Ajuntament de Bar
celona controlarà i coordinarà els operadors 
interns i externs que intervenen en l'espai pú
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blic, a fi de formalitzar un paisatge urbà equi
librat i de qualitat. 

El programa té set objectius: 

l. Continuïtat del programa de supressió de 
barreres arquitectòniques iniciat l'any 1989, 
en especial als edificis públics, transport i 
aparcaments, com també als entorns urbans 
de gran concurrència pública. 

2. Millora de l'accessibilitat en zones urbanes 
de gran pendent. Escales mecàniques a Ciutat 
Meridiana, Roquetes i Carme!. 

3. Estendre la idea d'ordre de l'espai públic, 
establint una certa sistemàtica de col.locació 
dels elements urbans, i supressió dels innece
saris i obsolets. 

4. Reordenació del mobiliari urbà. 

5.- Mobiliari als parcs i les platges. 

6. Racionalització de la senyalització de circ u
lació i informativa. 

7. Continuació del programa d'urbanització 
de polígons públics iniciat ell988. Urbanit
za~ió dels polígons remodelats. 

PROPOSTA DE LES MESURES MES SIGNIFI
CATIVES D'URBANISME 

l. Acabament dc la urbanització dc Renfe
Meridiana i adjudicació del dret de superfície als 
operadors d'aquestaArea de nova centralitat. 

2. Continuar la urbanització de Diagonal
Mar; promoure la modificació del PGM del 
Sector Diagonal-Poblenou que possibilitarà 
l'ús residencial públic i privat, i potenciar les 
iniciatives en el sector del front de mar (entre 
Bilbao i Prim). 

3. Redacció del Pla d'Ordenació de la Plaça 
de Les Glòries per resoldre l'acabament urbà 
del sector i la seva relació amb la ciutat. 

4. Acabament de la Ronda del Mig. 

5. Acabament del Passeig Marítim de la Bar
celoneta mitjançant el conveni amb el MOPT. 

6. Conclourela connexió de Ciutat Meridiana. 

7. Potenciar la gestió dels PERl prioritzant el 
reequipament i el sòl per a habitatge públic. 

8. Establir programes d'actuació als grans 
parcs de Barcelona (Ciutadella, Montjuïc, 
Turons i Collserola). 

9. Continuació de la protecció del patrimoni 
arquitectònic, en particular l'acabament del 
Parc Güell i la restauració dels jardins histò
rics de la ciutat (Laberint, Guinardó, Tamari
ta, Laribal). 

lO. Continuïtat de la política de supressió de 
barreres arquitectòniques, en particular in
tervenint en les zones de la ciutat dc difícil ac
cessibilitat. 

11. Continuïtat de la política d'urbanització 
de polígons públics. 

Medi ambient i serveis 

Durant els darrers anys s'ha fet un esforç im
portant per a la millora del manteniment de la 
ciutat, a la qual s'han incorporat nous siste
mes i tècniques de gestió orientades a fer més 
eficaços els programes municipals. 

En aquests moments, i prenent '<om a punt de 
partida la tasca realitzada pe¡: l'Arca de Man
teniment i Serveis i d'altres Arecs municipals 
amb incidència sobre el medi urbà, l'Ajunta
ment de Barcelona es proposa donar un nou 
pas qualitatiu tot pensant en la millora de la 
qualitat de vida, i endegant un programa més 
global que tingui com a objectiu la millora del 
medi ambient. 

En l'elaboració d'un Pla de Medi Ambient 
Urbà per a la ciutat de Barcelona s'han tingut 
presents el caràcter global de la problemàtica 
ambiental i la nostra especificitat cultural i 
ecològica mediterrània, el caràcter de capital 
de Catalunya i, finalment, les aspiracions a 
una millor qualitat de vida dels barcelonins 
que depenen, en gran mesura, de l'equilibri 
del sistema urbà. 

Per assolir aquest equilibri cal mantenir l'es
tructura de la ciutat i la qualitat dels fluxos ur
bans, adaptant ambdós objectius als ritmes de 
desenvolupament dels sistemes on la ciutat 
s'integra. En els darrers anys Barcelona ha fet 
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palesa una capacitat extraordinària per gene
rar nous espais públics i per augmentar l'estoc 
i la qualitat del seu mobiliari urbà. Amb inde
pendència del ritme de desenvolupament que 
adopti en el futur immediat, el canvi experi
mentat per la ciutat exigeix una capacitat de 
manteniment i un nivell de serveis que obliga, 
a més de l'adeqüació pressupostària, a una 
adaptació de les polítiques i la gestió als siste
mes més eficients, raó per la qual s'han enqua
drat en el marc del Medi Ambient. Tanmateix, 
per la pròpia naturalesa d'aquest marc les ac
tuacions que es realitzin no poden reduïr-se a 
les de cap Area en particular sinó que impli
quen actuacions ambientals de diferents sec
tors de l'Administració Municipal. Les 
actuacions en aquest camp es fonamenten en 
vuit principis ecològics directius, tant de les 
polítiques com dels instruments. 

l. CONSERVACIÓ, RESTAURACIÓ, EXTENSIÓ 
I REVALORITZACIÓ DEL PATRIMONI NATU
RAL I ENJARDINAT 

- Reforestació dels Turons (Creueta del Coll, 
Parc Güell, Carme!, Rovira). 

- Desenvolupament del Programa «Jardinets 
als Barris>>. 

-Millora continuada de les platges. 

2. APROFITAMENT DE LES lUQUESES NATU
RALSDELTERIUTORIDELACIUTAT 

-Pla d'aprofitament de les mines i els pous de 
la Ciutat per a reg, neteja i per als equipa
ments ornamentals (làmines, estanys). 

3. APROFITAMENT DELS SUBPRODUCTES I 
REDUCCIÓ DELS RESIDUS 

-Extensió de les recollides selectives a tota la 
Ciutat, tant del paper i el cartró com de la 
brossa amb alt risc de contaminació. 

-Promoció de mercats per als productes reciclats. 

- Solució urgent als darrers abocaments in
controlats en els espais públics i privats. 

- Promoció de la utilització de paper reciclat i 
compromís municipal d'utilitzar-lo. 

4. DIVERSITAT, EFICIÈNCIA I ESTALVI 
D'ENERGIA I MATERIALS 

- Continuació de la promoció de l'eficiència 
energètica a les dependències municipals. 

- Ús eficient i diversificació de l'energia en el 
transport públic. 

- Us eficient i diversificació de l'energia a la 
flota de vehicles i màquines dels serveis muni
cipals. 

-Ampliació de la xarxa viària per a bicicletes. 

- Corredors peatonals en els barris interrela
cionats quan sigui factible. 

5. QUALITAT AMBIENTAL 

- Programa de promoció del silenci i elimina
ció i/o reducció de sorolls. Extensió dels pa
viments porosos. 

- Conservació dels paviments i les estructures 
vials. Potenciació dels sistemes de gestió (PA
VINFORM, ACEFHAT). 

- Compromís de no utilització d'aerosols en 
l'activitat municipal directa o indirecta. 

- Promoció del consum de gasolina sense 
plom. 

6. DEFENSA I APROFITAMENT ECOLÒGIC I 
RECREATIU DELS LÍMITS NATURALS DE LA 
CIUTAT 

- Acords de col.laboració amb l'Entitat Me
tropolitana per a la defensa ecològica i l'apro
fitament recreatiu dels rius Besòs i Llobregat i 
del Parc de Collserola. 

-Protecció del litoral marítim. 

- Millora paisatgística de les entrades a la ciutat. 

7. EDUCACIÓ AMBIENTAL 

-Continuació a l'escola municipal de jardine
ria dels cursos per a afeccionats i reciclatge de 
professionals. 

-Foment dels jardins a les escoles. 

65 



-Promoció de la relació amb la natura i l'art: 
celebració del Dia de la Terra. 

8. PARTICIPACIÓ I CONVIVÈNCIA 

-Lluita contra el vandalisme als espais públics. 

- Increment de la inspecció i la vigilància per 
part de la Guàrdia Urbana i foment de la cor
responsabilització i el suport cívic. 

- Programa de foment i actuació de jardiners 
voluntaris. 

- Participació activa en els programes dels Or
gamsmes Internacionals sobre medi ambient. 

-Actitud consultiva i convenis de col.labora
ció amb organitzacions no governamentals i 
associacions de veïns, cooperació amb el Ter
cer Món, entitats culturals, financeres i fun
dacions. 

- Realització d'estudis d'impacte ambiental i 
balanç energètic de les grans actuacions nm
nicipals i de les llicències superiors a 200 mi
!ions, amb el seguiment corresponent. 

Descentralització 

LA DESCENTRALITZACIÓ TERRITORIAL 

La descentralització ha constituït un dels ob
jectius principals de I' Ajuntament de Barcelo
na amb la finalitat d'apropar el govern 
municipal als ciutadans, incrementar-ne la 
participació en tot allò que els afecti més di
rectament i augmentar la qualitat i quantitat 
dels serveis municipals per tal d'evitar els des
sequilibris d'equipaments i prestacions entre 
els diversos sectors de la ciutat. 

El resultat positiu obtingut reforça la conti
nuïtat del procés, en la línia de consolidar les 
realitzacions de les etapes anteriors, tot obrint 
noves perspectives a la gestió descentralitzada 
dels serveis municipals, bàsicament en sis àm
bits d'actuació. 

COMPETÈNCIES 

En matèria de competències, si bé es pot dir 
que s'ha realitzat un volum important de 

transferències, sobretot eni 'àmbit dels serveis 
personals, cal tancar el procés actuant bàsica
ment en tres línies: 

- Revisió de les transferències ja fetes, per tal 
de comiderar l'ampliació de les matèries pre
VIstes 1111Cialment en els corresponents projec
tes. En aquest sentit, cal acceptar que avui els 
Districtes, amb l'experiència dels darrers anys 
en la gestió de les competències i els recursos 
propis, gaudeixen de la capacitació suficient 
per a poder ampliar el seu àmbit d'actuació en 
base a funcions mantingudes en el seu mo
ment en els serveis centralitzats. 

- Transferències en matèria de serveis tècnics. 
Hi ha un conjunt important de competències 
exercides pels serveis centrals de l'Ajunta
ment, especwhtzats en camps com Via Públi
ca, Inf?rmatització U~·banística, Planejament 
UrbamstJc, mformaCJo 1 defensa del consumi
dor, etc., que són susceptibles de ser descen
tralitzades. 

- Avançar en la línia de la gestió compartida i 
en la n¡illora dels mecanismes de coordinació 
entre Arecs i Districtes pel que fa a la gestió 
dels equipaments culturals i els serveis de ne
teja i conservació de la ciutat. La gestió com
partida comporta la participació dels 
Districtes en la programació, el seguiment i el 
control dels .grans contractes, gestionant de 
fonna coordmada amb les àrees aquests ser
veis. 

El gran esforç inversor d'aquests darrers anys, 
que ha superat els greus dèficits de la infras
~ructura ur.bana i ha estat potenciat pel pro
Jecte olímp1c, ha de tenir necessàriament en el 
futur, una correspondència en el manteni
ment i conservació de l'obra feta amb el pro
gressiu trasllat als Districtes de la respon 
sabilitat sobre aquest servei. 

El trasllat als Districtes de la gestió dels ser
veis, del seguiment i el control de la seva pres
tació, de les funcions inspectores, etc., ha 
alliberat les àrees centrals de bona part de les 
seves anteriors competències. Cal per tant 
que les àrees assumeixin i exerceixin el paper 
homogeneïtzador dels criteris d'aplicació de 
la normativa, d'elaboració d'instruccions de

' suport als equips tècnics dels districtes, etc., 
que les mateixes transferències els atorguen, 
completant així el cicle de distribució de com
petències dins de l'administració municipal. 
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RECURSOS FÍSICS I TECNOLÒGICS 

El nivell de competències i recursos humans 
descentralitzats, han suposat una disminució 
en la disponibilitat d'espai físic i condicions 
de treball i d'atenció al públic en les de
pendències dels districtes. 

Per tal de continuar mantenint un nivell de 
gestió eficaç i modern dels seus recursos, 
caldrà completar, en una nova tàse, el progra
ma de seus de districtes. Aquest programa 
tindrà una doble línia d'execució. 

-Pla de seus i dependències adtninistratives 

El progressiu trasllat de competències als dis
trictes i la territorialització dels serveis perso
nals ha suposat en molts casos I 'habilitació de 
noves dependències administratives en els bar
ris i una certa desconcentració del personal. 
Aquesta realitat, fa necessari, tant la coordina
ció dels serveis, con l'adequació dels locals 
per tal que garanteixin uns estàndards ade
quats d'espai pel funcionari i de comoditat pel 
ciutadà. 

- Projecte d'infonnatització i tnecanització dels 
districtes 

Consolidació i extensió de la xarxa informàti
ca dins del procés de desconcentració de les 
seus dels districtes. 

Ampliació dels equips i de les connexions amb 
els sistemes de l'administració de ciutat. 

ATENCIÓ AL CIUTADÀ 

La millora i la potenciació de la relació amb el 
ciutadà continuarà essent un dels princip'\IS 
reptes del Projecte de Descentralització. Es 
una filosofia que passa prioritàriament pel 
Districte, sense perjudici dels mecanismes de 
coordinació central, ni de la potenciació d'al
tres serveis d'atenció directa (010, Serveis 
900, Autoservei). 

La descentralització es caracteritza per la im
mediatesa en la resposta adequada i per això la 
informació al ciutadà és bàsica. Cal reforçar 
els equips d'atenció al ciutadà i els canals de 
distribució de la informació que assegurin el 
tlux necessari. 

Per tal d'aconseguir-ho, s'implementaran en 
els deu districtes municipals les Oficines Inte
grades d'Atenció al Ciutadà les quals perme
tran donar un servei integral i polivalent i 
qualsevol tipus d'informació i/o gestió de 
caire general. 

Això permetrà dur a terme els següents objec
tius. 

- Transformar les actituds burocràtiques en 
una actitud activa de solució dels problemes. 

-Establir un sistema perquè cada ciutadà pu
gui conèixer en quin estat i en quina situació 
es troba allò que sol.licita. 

- Garantir la resposta a qualsevol demanda a 
l'Ajuntament, defugint al màxim l'ús del si
lenci administratiu. 

- Generalitzar i fer accessible a tots els ciuta
dans la possibilitat de presentar queixes, re
clamacions i suggeriments davant de 
l'Ajuntament, per tal de reforçar la seva activi
tat inspectora i vetllar per la millor qualitat de 
vida. 

Eixos i criteris de l'actuació en els districtes 

PROMOCIÓ I PROJECCIÓ CIUTADANA 

La promoció i la projecció de la Ciutat tindrà 
en la perspectiva dels Districtes dos canals bà
sics d'actuació: 

-la potenciació de les Àrees de nova centralitat, 

-la rehabilitació dels centres històrics. 

En aquest sentit caldrà prendre les mesures 
següents. 

l. Impulsar les àrees de nova centralitat com a 
tàctor crucial de reequilibri de la ciutat des 
d'una òptica policèntrica. 

2. Potenciar i rehabilitar els centres històrics 
dels Districtes, com també el seu ús com azo
nes comercials i centres de relació cívica. 

3. Estendre les actuacions integrades en l'ex
periència del Districte de Ciutat Vella a altres 
zones degradades de la ciutat. 
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4. Conjuntament amb l'Arca de Desenvolu
pament Econòmic i Social, els Districtes pro
mouran un Pla d'accions integrades que 
tingui per objectiu la reactivació de les zones 
urbanes més desfavorides de la ciutat, tot i 
aplicant a nivell local el principi de cohesió so
cial i econòmica. 

MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA 

Medi atnbient 

Es potenciarà la funció inspectora als Distric
tes en matèria mediambiental i s'elaboraran 
els Plans d'Usos que regulin les activitats en 
els llocs de concurrència pública. 

Circulació 

La finalització durant els propers mesos de les 
obres del segon cinturó ha de modificar subs
tancialment els hàbits i els circuits de conne
xió entre els barris, tant del transport públic 
com del privat. En aquest sentit, caldrà pensar 
en un transport públic de circumval.lació 
connectat amb la xarxa central. 

Un cop finalitzades les grans obres de cons
trucció de la xarxa viària bàsica, caldrà con1
pletar la xarxa viària d'interès local als 
diferents districtes. 

Caldrà reclamar a la Generalitat l'ampliació 
de la xarxa del ferrocarril metropolità per tal 
que aquest arribi a les àrees perifèriques de la 
ciutat. Igualment, es potenciarà l'accés inte
rior d'aquells barris amb problemes d'orogra
fia mitjançant la construcció d'escales 
mecàniques. 

Els Districtes, promouran conjuntament amb 
I' Ambit de la Via Pública i la iniciativa privada 
per a la construcció d'aparcaments per a resi
dents. 

Seguretat ciutadana 

Caldrà impulsar el contacte dels cossos de se
guretat amb el teixit associatiu dels barris per 
millorar les tasques de prevenció. 

Es potenciaran els Consells de Prevenció i Se
guretat dels Districtes així com les Taules de 
Coordinació de Policia. 

En el marc de la futura Carta Municipal caldrà 
preveure la implantació de la Justícia Munici
pal Descentralitzada. 

Habitatge 

Els Districtes potenciaran una política d'habi
tatge basada en dos fronts: l'execució d'habi
tatge públic derivat de l'execució dels PERl i 
la rehabilitació d'edificis reclamant a les Ad
ministracions competents les ajudes per fer 
front al greu problema de l'aluminosi. 

En aquells Districtes pels quals transcorre el 
Cinturó de Ronda es promouran les requalifi
cacions que fàcin possible la recuperació de 
sòl per a habitatge. 

Als Districtes centrals de la ciutat es promou
ran polítiques d'habitatge que evitin l'excessi
va terciarització d'aquestes zones. 

Conservació de la ciutat 

Un aspecte important en el proper període 
serà la conservació de la Ciutat, tant pel que fa 
l'espai de nova creació, com a aquells en els 
quals una manca d'actuacions de conservació 
ha portat a un important deteriorament. 

S'atendran les necessitats de millora en els as
pectes de vigilància, com també en les actua
cions en matèria de pavimentació, neteja i 
enllumenat. 

CULTURA 

En aquest camp, les actuacions s'adreçaran als 
següents aspectes. 

l. Completar els equipaments culturals, tant 
per iniciativa del mateix Ajuntament com per 
l'acció conjunta amb d'altres Institucions, tot 
adaptant-los a la realitat actual o modificant
los a partir de l'experiència adquirida aquests 
anys. 

2. Prioritzar l'execució del Pla de Bibliote
ques i l'efectiva aplicació del mapa escolar. 

3. Impulsar les activitats culturals, dirigides a 
la variada composició de la demanda social, 
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diferent i complexa tant des del punt de vista 
temàtic com social i geogràfic. 

4. Afavorir una política de suport a les entitats 
que equilibri les desigualtats de grups i 
col.lectius i en fomenti la participació com a 
complement de les línies d'actuació municipal. 

BENESTAR SOCIAL 

l. Millorar els recursos per als programes 
d'atenció social, incidint en el desenvolupa
ment personal i comunitari, d'acord amb les 
pt:_ioritats assenyalades en el Pla d'Actuació de 
I'Ambit de Benestar Social. 

2. Desenvolupar i implementar en el territori 
les mesures aprovades pels Plans de la Gent 
Gran, Infància, Joventut i Dona, coordinant 
els recursos de promoció social, promoció es
portiva i prevenció sanitària que actuen en els 
Districtes. 

3. Promoure la participació ciutadana i el vo
luntariat social amb les entitats del territori, 
desenvolupant les mesures previstes en el Pla 
Municipal de Cooperació i Voluntariat. 

4. Garantir la màxima rendibilitat de la xarxa 
d'equipaments socials del Districte, que in
clou els centres cívics, els casals d'avis, els ca
sals de joves, els casals infantils i les 
ludoteques, les instal.lacions esportives, etc. 

En concret, caldrà incidir en els àmbits se
güents. 

Infància i adolescència 

-Implementació de projectes preventius pel que 
fa al consum de drogues i l'absentisme escolar. 

-Foment de la participació extraescolar dels in
fants en la dinàmica sòcio-cultural del territori. 

Joventut 

Desenvolupar les línies definides en el Projec
te Jove des de la perspectiva d'una política in
tegral, potenciant intervencions adreçades a 
aconseguir una millora qualitativa de: 

-els nivells d'informació, 

-la participació solidària en la dinàmica ciuta
dana, 

-els nivells d'associacionisme, 

la dotació de recursos que permetin el desen
volupament de les capacitats dels diferents 
sectors de joves, afavorint la integració de les se
ves iniciatives dins el marc dels centres cívics. 

Gent gran 

La pèrdua de població i el seu progressiu en
velliment converteix aquest sector en objecte 
d'intervenció prioritària. 

- Desenvolupament de projectes d'interven
ció adreçats a la preparació per a l'entrada en 
l'edat de jubilació. 

-Millora de la qualitat de vida amb interven
cions per atàvorir la seva participació activa 
com a ciutadans i disminuir el risc d'aïllament 
i deteriorament psíquic. 

Dis1ninuits 

- Implementació de mesures que permetin 
l'adaptació de la ciutat a la normativa de bar
reres arquitectòniques, tot incrementant la 
sensibilització sobre aquesta problemàtica. 

- Promoció de la participació i la integració 
del col.lectiu en la dinàmica ciutadana i les ac
tivitats normalitzades. 

Esports 

Complementació de la xarxa d'equipaments 
esportius d'interès de Districte. 

- Promoció de la pràctica esportiva i iniciació 
en l'esport. 

- Potenciació dels convenis amb les APA's i 
Escoles d'Iniciació Esportives, dirigits al fo
ment de l'esport. 

Dones 

-La participació social i el suport a I 'associa
cwmsme. 

- Els nivells d'informació per accedir en igual
tat de condicions a la salut, la pràctica esporti
va, etc. 
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- Els serveis i les activitats adreçats a afavorir 
una formació ocupacional i una integració la
boral millors. 

MILLORADEL'ATENCIÓALCIUTADÀ 

Cal millorar l'atenció al ciutadà en el seu 
caràcter d'usuari de l'administració munici
pal, introduint les transformacions necessà
ries en els processos administratius, així com 
en l'organització del mateix Ajuntament. 

Cal emprar de recursos suficients, tant de per
sonal com d'espai i tecnològics, que facin pos
sible una atenció més directa i personalitzada. 

Aquest programa tindrà una doble línia 
d'execució. 

I. Pla de seus i dependències adn1inistratives 

El progressiu trasllat de competències als dis
trictes i la territorialització dels serveis perso
nals ha representat en molts casos l'habilitació 
de noves dependències administratives en els 
barris i una certa desconcentració del perso
nal. Aquesta realitat fa necessàries tant la co
ordinació dels serveis com l'adequació dels 
locals per tal que garanteixin uns estàndards 
adequats d'espai per al funcionari i de como
ditat pel ciutadà. 

2. Projecte d'infonnatització i Inecanització dels 
districtes 

- Consolidació i extensió de la xarxa informà
tica dins el procés de desconcentració de les 
seus dels districtes. 

-Ampliació dels equips i les connexions amb 
els sistemes de l'administració de Ciutat. 

3. Consolidar el procés de descentralització, tant a 
nivell central com de Districte i aprofundir els 
mecanismes de participació ciutadana i 
d'apropament dels serveis als ciutadans, tot 
progressant en la desconcentració de com
petències. 

4. Continuat la tnodernització de l'adn1inistració 
municipal, fent-la cada cop més àgil i eficaç, i 
mantenir l'esforç de millora de la qualitat dels 
serveis i de relació amb el ciutadà. Millorar 
l'eficàcia de la inspecció, element important 

d'aspectes crucials de la qualitat de vida (so
rolls, pol.lució, etc.). 

Districte de Ciutat Vella 

El Districte de Ciutat Vella ha aconseguit, en 
el marc del procés de descentralització, un 
projecte integral, passant de ser una zona en 
degradació a una zona amb símptomes de re
activació. 

Aquest projecte ha estat caracteritzat per un 
seguit de components tals com: 

-l'habitatge, 

- la cul tura i la història, 

- la formació, 

-la mobilitat i la comunicació, 

- el comerç, 

- els equipaments i la infrastructura, 

-la in1atge. 

Això ha de permetre estabilitzar la població i, 
d'altra banda, començar a atreure sectors de 
ciutadans. 

Les principals prioritats i objectius generals del 
Districte pels propers anys es concreten en els 
punts següents. 

- Inserir-nos en el Pla Estratègic de la Ciutat i 
interconnectar-nos amb els impactes que s'es
tan produint a la perifèria, potenciant el caràc
ter de centre urbà i, espai de ciutat històrica, 
cultural i turística. 

- Mantenir l'actuació de la Societat Mixta 
Promoció Ciutat Vella S.A. com a executora 
dels PElU i d'altres actuacions urbanístiques. 

- En matèria d'habitatge, promourem l'accés 
dels ciutadans als ajuts per a la rehabilitació 
del mercat secundari i la construcció i adquisi
ció de nou habitatge, dins del Pla d'Habitat
ges de la Generalitat. 

- Endegar una o més organitzacions per ob
jectius en el terreny dels Serveis Personals, la 
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qual cosa ja està reflectida en el Pla Estratègic 
de la Ciutat, en forma de fundació. 

- Continuar amb el desenvolupament del Pla 
d'Equipaments del Districte i dels Plans Sec
torials d'actuació social. 

- Impulsar el Consell de Seguretat i Prevenció 
del Districte, posant especial èm('lsi en laco
ordinació de la policia. 

Com a mesures concretes, cal contemplar les 
següents actuacions: 

- transformar el Port Vell, 

- utilitzar els sobrants de sòl dels cinturons per 
a construir habitatges assequibles (Via Icària), 

- contemplar el complex Passeig Nacional
Passeig Marítim- Parc Biomèdic, en la nova 
façana marítima, 

- contemplar la transformació urbanística de 
la Plaça de Catalunya, 

- donar una solució estable al Born, desenvo
lupant les seves potencialitats, 

-desplegar el Pla Central del Raval, 

-obrir l'Avinguda Cambó, 

-promoure la construcció de nous habitatges 
socials als solars que s'alliberen en l'execució 
delsPElU, 

-continuar les actuacions relacionades amb el 
Centre de Cultura Contemporània Casa de la 
Caritat i el Museu d'Art Contemporani de 
Barcelona, 

- desenvolupar l'Oficina d'Atenció i Informa
ció Integral al Ciutadà, 

- facilitar la implantació de les Universitats 
Central i Pompeu Fabra en el Districte, a la 
Casa de Misericòrdia i al Barri Gòtic. 

Districte de I'Eixample 

La centralitat geogràfica del 'Eixample, la se
va tran1a urbanística, la concentració de la n1a
jor part de la riquesa arquitectònica de la 

ciutat i una concentració econòmica i comer
cial de característiques singulars, defineixen 
un model de ciutat que supera en ell mateix el 
del mateix Districte. 

La consolidació d'aquesta estructura urbana i 
econòmica s'ha de veure potenciada i moder
nitzada en tots aquells aspectes que tinguin 
especial incidència i repercussió en els cinta
dans. En aquest sentit caldrà incidir especial
ment en els següents aspectes. 

MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA 

- la congestió i el transport, 

- el manteniment i la millora de la xarxa urba
na, les pavimentacions, les voreres, les senya
litzacions, 

-la definició de recorreguts alternatius, 

-el control i la millora ambiental, 

-l'habitatge i la rehabilitació d'edificis. 

ATENCIÓ AL CIUTADÀ 

Cal revisar i ampliar les competències amb 
personal suficient i qualificat que assumeixi 
actituds actives de solucions, tot superant 
postures excessivament burocràtiques. 
Cal potenciar l'ajuda directa dirigida en espe
cial als problemes de gent gran i també als de 
persones disminuïdes, així com a la drograa
dicció, els maltractaments, etc. 

INFRASTRUCTURA I EQUIPAMENTS 

Cal acabar i revisar la xarxa d'equipaments 
iniciada a partir del 1979 amb les primeres 
eleccions municipals democràtiques, tot 
adaptant-los a la realitat actual, o modifican
tlos d'acord amb l'experiència adquirida en 
aquests anys. 

EQUIPAMENTSCÍVICSICULTURALS 

Cal acabar, en primer lloc, aquells espais que 
s'han iniciat amb pressupostos anteriors 
continuar treballant en l'elaboració d'un ma
pa que defineixi les necessitats derivades de 
l'amortització d'equipaments antics, o del 

i 
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nou concepte del que han de ser. Cal, doncs, 
esmerçar tots els esforços necessaris per tal de 
prestar una atenció preferent al ciutadà i a la 
ciutat; completar els equipaments culturals en 
construcció, impulsar les activitats culturals 
d'acord amb la demanda social, mantenir la 
xarxa i el mobiliari urbà, les edificacions i les 
vies, les escoles, els parcs, etc. 

La concreció d'aquesta filosofia es pot resu
mir en els següents projectes: 

-rehabilitació definitiva de la Seu del Districte, 

-acabament del centre de Cotxeres Borrell, 

- construcció d'habitatges socials a Comte 
Borrell, 

-remodelació de l'Avinguda Mistral, 

-racionalització del Pg. de Gràcia, 

- arranjament passeigs centrals Av. Diagonal, 

- remodelació definitiva i racional de la Plaça 
Catalunya, 

-remodelació del Passeig de SantJoan, 

-remodelació del carrer d'Enric Granados, 

-recuperació dels interiors d'illa amb aprofi
tament del seu subsòl. 

Districte de Sants-Montjuïc 

El Programa d'Actuació Municipal del Dis
tricte de Sants-Montjuïc en el període 1992
1995 té com a objectiu genèric la gent. Totes 
les prioritats giren al voltant de les persones, 
en les seves diferents franges d'edat i condi
cions diverses. 

És per això que ens p)antegem de resoldre 
qüestions que ens ajudin a millorar la qualitat 
de vida de les persones dels barris de Sants
Montjuïc. Elaborarem mesures micropolíti
ques a escala de Districte que potenciïn el 
conjunt de polítiques empreses a la ciutat. Per 
treballar conjuntament pel veí de Sants
Montjuïc, ciutadà de Barcelona. 

Pensem que en els darrers anys s'ha fet un es
forç inversor molt important. Ara és l'hora de 

gaudir-ne. Serà, doncs, una de les nostres 
prioritats essencials el manteniment i la millo
ra de la qualitat dels nostres equipaments i 
serveis. 

D'altra banda, continuarem treballant en la lí
nia de la correcció dels desequilibris socials i 
urbanístics dels barris del Districte, invertint 
més allà on és més necessari. 

LES PRIORITATS 

- Iniciar el Pla de Desenvolupament integral 
del Poble-sec i el Paral.lel, 

- finalització de la urbanització del Parc de 
Montjuïc, 

-solar de FECSA, jardí i pista polisportiva, 

- solució a la comunicació viària i peona! del 
Poble-sec i la seva relació amb el Parc de 
Montjuïc, 

-habitatge públic al Passeig de l'Exposició, 

-centre de Barri a la Plaça del Sortidor, 

- aparcament de la Plaça del Sortidor, carrer 
de la Mineria, carrer Vilardell i Plaça de l'Oli
vereta, com a primera tàse del programa 
d'aparcan1ents, 

- acabament del Parc de Josep Carner, 

-desenvolupament de l'àrea de Can Tunis i al
tres sectors d'habitatge: Metalco, Port Vell, 
Plus Ultra, 

-finalització de l'Eix viari del Sector Mare de 
Déu del Port i Ferrocarrils Catalans. 

- urbanització del sector del carrer Mineria, 
FOCSA, Gran Via, 

-urbanització dels Habitatges Eduard Aunós 
i finalització de la remodelació d'aquest barri, 

-solució de l'accés viari dels veïns de Can Clos, 

-remodelació del barri d'El Polvorí, 

-remodelació de la zona d'habitatges de qua
tre plantes al barri de Sant Cristòfol, 

- construcció del Casal del Barri de Font de la 
Guatlla, 
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- construcció d'equipament escolar i aparca
ment al carrer de Butsems, 

- desenvolupament del PElU de Font de la 
Guatlla, 

-reconversió i adequació de l'edifici de l'anti 
ga fàbrica del<<Vapor Vell>>, 

- urbanització i ordenació del carrer de Sant 
Antoni, 

-obertura del carrer de Joan Güell, 

- noves residències per a gent gran a l'Espanya 
Industrial i al Poble-sec, 

- urbanització de la zona de la <<Cooperativa 
Vidriera», 

- posada en marxa de la gestió dels nous e qui
paments esportius: Piscina de Montjuïc, Es
panya Industrial i la Bàscula. 

Districte de les Corts 

Amb relació als eixos programàtics, priül·ita
ris, i en coherència amb els objectius que 
l'Ajuntament es proposa per al quadrienni 
92-95, es considera adient incloure les se
güents propostes. 

La millora de l'atenció al ciutadà, passa, en el 
Districte de Les Corts, per l'ampliació de la 
Seu del Districte, l'ubicació de l'arxiu històric 
i la finalització de les obres del centre poliva
lent del carrer Masferrer. 

La programació paral.lelament a l'execució 
de les obres del CAP, Casal d'Avis i residència 
per a aquest quadrienni, les despeses d'equi
pament i manteniment que siguin competèn
cia del Districte. 

El tractament dels grans. temes d'urbanitza
cions concretes: 

- arranjaments dels sobrants del Cinturó de 
Ronda, 

- execució de la xarxa viària pendent en el Dis
tricte, 

-execució de l'obra pública pendent en general. 

En matèria urbanística, es preveu el desenvo
lupament de les figures urbanístiques inicia

des al Districte (PERI Bacardí, ARI Montne
gre), i la concreció de les actuacions urbanísti
ques següents: 

-centre del vidre, 


-carrer Danubi, 


-carrer Finestrelles, 


-sortida inferior del túnel Diagonal. 


Adequació dels espais públics: 


-Emèrita Augusta, 


-Campus Sud (Universitat), 


- rodalies Joan XXIII, 


-solar carrer Castellet/Av. Pearson. 


Aprofundiment del procés d'aixecament de 

guals, supressió de barreres arquitectòniques, 
dignificació del mobiliari urbà, etc. 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA ALS 
BARRIS 

Transports i congestió 

La nova xarxa de vies bàsiques existents al 
Districte (Segon Cinturó , Via Augusta, Av
da. de Foix), obliga a una avaluació i una revi
sió de l'actual xarxa de transport públic de 
superficie, per tal d'adaptar-la a les noves de
mandes. 

Al mateix temps, els cinturons i els seus acces
sos han de facilitar la descongestió del trànsit 
d'alguns carrers del Casc Antic de Sarrià i de 
l'eix viari del Passeig de la Bonanova. 

Urbanisme 

Seran prioritaris per al proper mandat els se
güents objectius. 

l. La millora de la connectivitat viària amb el 
Segon Cinturó i la finalització dels entorns 
dels grans eixos com l'Avda. Foix, el carrer 
Cardenal de Sentmenat i l'obertura del carrer 
d'Horaci. 

2. La conservació i la protecció dels cascs an
tics i els barris tradicionals com el casc antic de 
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Sarrià, la zona alta de Vallvidrera i les caracte
rístiques de les torres situades damunt el Pas
seig de la Bonanova, per evitar-ne l'excessiva 
terciarització. 

3. L'ús per part del ciutadà dels parcs i els jar
dins com La Tamarita, Can Ponsich, Marquès 
de Sentmenat i Cotxeres de Sarrià. 

4. L'execució del Planejament exposat als ba
rris amb forts dèficits urbanístics com Les Pla
nes de Vallvidrera i de Can Caralleu. 

5. Elmicrourbanisme, la renovació i elman
teniment de carrers i espais urbans seran preo
cupacions constants. 

6. La creació d'aparcaments subterranis per a 
residents permetrà alliberar de vehicles els car
rers dels barris antics i recuperar-los com a ei
xos de relació ciutadana. 

Seguretat ciutadana 

Caldrà impulsar el contacte directe del cossos 
de seguretat amb el teixit associatiu dels barris 
per millorar les tasques de prevenció. En 
aquest sentit, es potenciaran els Consells de 
Prevenció i Seguretat dels Districtes així com 
les Taules de Coordinació de Policia. 

Benestar social 

l. Cultura i joventut 

Recuperació, per a actiVItats culturals, de 
l'edifici de les Monges Reparadores del carrer 
Ganduxer, projectes d'activitats a les finques 
de la Tamarita i Marquès de Sentmenat. 

2.Esports 

Ampliació i millora dels equipaments exis
tents (Can Caralleu, pista descoberta de Les 
Planes), nova zona esportiva al carrer Manacor. 

3.Ensenyament 

Mapa escolar (Institut i Centre d'E.G.B. als 
voltants del Segon Cinturó). 

4. Serveis Socials 

Equipaments socials descentralitzats (carrer 
de Saragossa i zona baixa de Sant Gervasi), ta
ller per a disminuïts, etc. 

Punts destacables 

Remodelació parcial de les zones més em
blemàtiques del Districte, d'acord amb la 
disminució de la circulació prevista per a 
la posada en funcionament del Segon 
Cinturó: 

-Plaça Molina, 

-Plaça Frederic Soler-Plaça Joaquim Folguera, 

- Plaça Bonanova, 

- Plaça Sarrià. 

Reordenació d'espais públics al centre histò
ric de Sarrià, illa delimitada pel carrer Major 
de Sarrià, el Passeig de la Bonanova, el carrer 
Marqués de Sentmenat, el carrer Menor de 
Sarrià (annex seu del Districte). 

Districte de Gracia 

La definició del Programa d'Actuació Muni
cipal a Gràcia implica, en primer lloc, definir 
aquelles qüestions que són prioritàries en 
aquests quatre anys. 

PLANEJAMENT 

Cal recuperar la cultura de Planejament, tant 
pel que fa a l'impuls d'allò que ja està aprovat 
(PEMPlU de Gràcia) com a la realització del 
que resta pendent: Plaça J oanic, carrer Encar
nació, remodelació zona Vallcarca, etc. 

URBANISME 

Peatonització de carrers i places. En relació 
amb la construcció d'aparcaments convé fina
litzar la peatonalització de carrers i l'arranja
ment de les nostres places. 

HABITATGE 

En el pas del Cinturó per aquest Districte, hi 
ha un potencial edificatiu en les seves voreres 
que convé realitzar d'acord amb el nou Pla de 
Govern de l'Estat. 

74 



CULTURA 

Afavorir una política de suport a les entitats. 

SALUT 

Implementació de programes dirigits a la mi
llora de la salut dels ciutadans; responsabilit
zar i impulsar l'equip de salut del Districte. 

BENESTARSOCIAL 

Implementació de projectes preventius amb 

relació al consum de drogues i a l'absentisme 

escolar. 

Intervencions per al format de la participació 

extraescolar dels infants en la dinàmica sòcio

cultural del territori. 


Desenvolupar les línies definides en el Pro

jecte Jove des de la perspectiva d'una políti

ca integral, potenciar intervencions adreçades 

a aconseguir una millora qualitativa dels ni

v~lls d'informació, participació i associati

VIsme. 


La pèrdua de població i el progressiu envelli

ment de la població del Districte, superior a la 

mitjana de la ciutat, converteix el sector de la 

tercera edat en objecte d'intervenció prim·ità

ria per a aquest mandat. 


URBANITZACIONS, EQUIPAMENTS CULTURALS, 
ESPORTIUS I EDUCATIUS 

-Finalització del Centre Cívic del Coll, 

-rehabilitació del Centre Cívic l'Artesà, 

-rehabilitació de la Sedeta, 

-finalització de l'Arxiu Històric del Districte, 

-habilitació d'un Casal de Barri a la Salut, 
-finalització de l'aparcament del carrer Sira
cusa i ordenació de la seva superficie, 

- construcció de l'aparcament a la plaça Les
seps i ordenació per a l'ús esportiu de la seva 
superficie, 

- rehabilitació de l'edifici del col.legi Baldiri 
Reixac, 

- rehabilitació del Parc Güell i accés des de la 
Baixada de la Glòria, 

-rehabilitació de l'accés a l'escultura de Chi
llida al Parc de la Creueta del Coll, 

-obertura del carrer de Maignon i rehabilita
ció de la Massia, 

-urbanització del carrer Pi i Margall, 

- urbanització dels Carrers d'Astúries, Terol, 
Montmany, Perla, Ramón y Cajal, Sant Pere 
Màrtir, Baixada Briz, passeig Turull, etc., 

-urbanització de la plaça Rius i Taulet, 

- edifici de bombers a la zona de l'Hospital 
Militar, 

- continuació del millorament dels mercats 
municipals, 

- construcció d'una p1scma coberta a la 
Creueta del Coll, 

- obertura d'una estació de metro pel costat 
de mar de l'estació de Fontana. 

Districte d'Horta-Guinardó 

L'informe del Districte d'Horta-Guinardó 
referent al Pla d'Actuació Municipal 1992
1995 pretén la introducció, en l'esmentat ins
trument d'acció de l'Ajuntament, de diversos 
aspectes que, emmarcats en els eixos bàsics 
que s'estableixen, continguin les característi
ques específiques del territori del Districte o 
bé manifestin la posició del Districte respecte 
als temes que en el document inicial fan re
ferència a actuacions a Horta-Guinardó: 

-la millora de la qualitat de vida, 
-la construcció de la xarxa d'infrastructures, 

- la millora de la coexistència de models de vi
da diferents. 

LES PRIORITATS 

Els eixos programàtics que es posen de mani
fest en aquest Pla d'Actuació es concretaran 
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en les diverses actuacions que el Districte 
d'Horta-Guinardó vol dur a terme en el perí
ode 1992-1995. Aquestes actuacions són: 

-obertura de la Ronda del Guinardó, 

- requalificació i urbanització dels terrenys 

afectats per l'obertura del Primer Cinturó, 


-estudi previ a les decisions respecte a l'ober

tura del Túnel d'Horta, 


- mobilitat i accessos de la zona nord del Dis

u·icte, 


-la connectivitat del Carme!, 


- impuls en l'execució dels PE1U aprovats: 

Carme!, Teixonera i Sant Genís, 


-urbanització del Parc de la Casa Groga, 


- urbanització del Parc dels Tres Turons, 


- ampliació de la seu del Districte, mitjançant 

un edifici de nova construcció annex a l'ac
tual, 

-finalització del Centre Cívic de la Teixonera, 


- construcció de la Biblioteca del Districte a 

l'edifici de serveis de la boca sud del Túnel de 

la Rovira, 


- urbanització de l'Illa Esportiva del Torrent 

d'en Melis, 


- construcció de l'Escola de Medi Ambient a 

l'antiga masia de Can Andalet, 


-desenvolupament de l'Arca de Nova Centra

litat a la Vall d'Hebron, 


- illa d'Equipament de les antigues casernes 

de Girona, 


-rehabilitació del Centre Comercial d'Horta. 


Districte deNou Barris 

Des de I 'inici del procés de descentralització, 
Nou Barris ha creat la seva identitat. Aquest 
tipus de procés no és fàcil ni ràpid. Les i denti
tats col.lectives es construeixen gradualment i 
tota intervenció que l'administració munici

pal realitzi en l'àmbit urbanístic, és en aquest 
sentit positiva i incideix en dues direccions. 

- En primer lloc, té un efecte equilibrador de 
les diferències entre els diferents barris i, en 
conjunt, de la resta de la ciutat. 

-En segon lloc, s'ha portat parcialment enda
vant una estratègia urbanística que ha aconse
guit l'estructuració de l'espai entre els 
diferents barris. 

És per això que els resultats positius obtinguts 
reforcen la continuïtat del procés i animen a 
continuar actuant en aquesta línia. 
Es proposen les següents actuacions concretes. 

l. APLICACIONS DELS PLANS ESPECIALS (PER!). 
La intervenció municipal continuarà concen
trant-se en: 

-Torre Baró-Vallbona, 

- Roquetes, 

-Prosperitat, 

-Turó de la Peira, 

-Habitatges del Governador. 

2. POLÍTICA DE SÒL. Per tal de decidir Ja Joca
lització de les prioritats d'inversió en vials o 
equipaments a: 

-Turó de la Peira, 

- Cotxeres de Borbó, 

- perllongació de Fabra i Puig. 

3. EQUIPAMENTS. Continuació dels equipa
ments en construcció i inici de la proposta del 
Fòrum Nord com a paper equilibrador de tot 
el Districte. 

4. URBANISME. L'estructuració urbanística es 
bassa principalment en la determinació d'ei 
xos desenvolupats com seqüencials de vials, 
zones de vianants, espais verds d'equipa
ments. En aquest sentit, l'actuació es concre
tarà en: 

-la urbanització dels Polígons, 

- la construcció d'escales mecàniques C. Me
ridiana, 
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-la connexió Trinitat Nova -C. Meridiana pel 
C. Aigua blava. 

-l'urbanització de la part alta de Roquetes. 

-la finalització dels parcs: 

Rentè Meridiana, 

Roquetes, 

Canyelles. 


-el parc del Fòrum Nord, 

- la remodelació de 1 'eix Llucmajor-Virrei 

Amat, 


-la perllongació de la Ronda del Mig, 


- la perllongació de les Línies III i IV del Me
tro a Nou Barris. 


Districte de Sant Andreu 

Els dos eixos fonamentals del programa d'ac
tuació del Districte, en el període 1992
1995, són els següents. 

Obertura de nous eixos horitzontals i trans
versals, que permetin una millor permeabili
tat dels barris del Districte i una connexió més 
ràpida i fluïda amb la resta de la Ciutat i el 
conjunt metropolità. 

Horitzontalment, i de manera destacada, fi
gura el gran eix que s'estén des de la Sagrera 
fins a la Trinitat Vella. 

Transversalment, se superen les barreres 
històriques que han signitlcat l'Avinguda Me
ridiana i les vies de la RENFE. 

MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA A SANT 
ANDREU 

Cal millorar la capacitat de gaudir del Distric
te, enfrontant els problemes de més gran in
cidència en la vida quotidiana dels ciutadans, i 
que es podrien sistematitzar en els següents 
àmbits. 

l. El transport, la circulació i la descongestió 
del trànsit: 

- es prosseguirà amb l'impuls del transport 

públic per aconseguir l'arribada del Metro a la 
Zona Industrial i al Barri del Bon Pastor. 

2. L'Habitatge i el Planejament Urbanístic: 

-s'endegarà una decidida actuació en el camp 
de la construcció d'habitatge públic o de pi
sos a preu assequible. 

D'altra banda, és convenient la prossecució 
de la política de rehabilitació de l'actual Parc 
de l'Habitatge Públic. 

En aquest sentit s'impulsaran i es duran a terme: 

-pla especial Bon Pastor, 

- culminació de les diferents fases endegades 
amb motiu del planejament de Baró de Viver. 

3. La promoció d'un desenvolupament econò
mic i urbanístic equilibrat, potenciant el co
merç i la indústria local. 

4. L'atenció social, la seguretat ciutadana i 
l'actuació contra la marginalitat i la droga. 

Més que l'atenció a grups de persones, el que 
no s'ha d'oblidar és tractar de potenciar els as
pectes de la prevenció, especialment en els 
camps de la infància, l'adolescència i la joven
tut. 

5. L'enfortiment de la política educativa i cul
tural: 

- nou emplaçament i edifici dels Col.legis Pú
blics L'Estel i Pompeu Fabra, 

-l'establiment i construcció d'un nou Centre 
de Secundària a Can Galta Cremada que arri
bi a significar el tercer institut del Districte. 

6. Polítiques especítlques de Tercera Edat, 
Joventut i Esports: 

-construcció i instal.lació d'un Centre de Dia 
-Llar de Gent Gran a la Zona de Navas, 
-l'acabament de les pistes de la Sagrera i la da
rrera fase del Polisportiu del Bon Pastor. 

7. Millora de l'entorn natural. 

PRIORITATS 

De tot l'exposat, els deu punts emblemàtics 
proposats són: 
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-Estació Sagrera (arribada TGV), 

-presó Trinitat. trasllat, 

- connectivitat: 

liertical: 
- Espronceda, 

- Garcilaso, 

- Riera Sant Andreu, 

-Prim I Onze de Setembre, 

horitzontal: 
-Continuació Rambla Meridiana, 
-Ferran J unoy, 
-Josep Soldevila I Ronda Sant Martí, 

-recuperació marges Riu Besàs, 


-acompliment Mapa Escolar, 

. L'Estel, 

. Pompeu Fabra, 

. Can Galta Cremada com a Institut Secundari. 


-metro Bon Pastor, 


-actuacions urbanístiques: 

. Can Fabra, 

. Can Portabella, 


- revitalització del Polígon Industrial Sant 

Andreu. 


Districte de Sant Martí 

El Consell Municipal del Districte de Sant 
Martí, a l'hora de presentar aquest programa 
d'actuació per al període 1992-1995 parteix 
de dos elements fonamentals. 

El primer és constatar l'alt percentatge de 
compliment que el pla d'objecitus i prioritats 
1987-1991 ha assolit, malgrat que són cons
cients d'aspectes no realitzats. Actuacions 
que, tècnicament, s'inclouran en el pla de tre
ball de l'actual quadrienni. 

El segon, l'aprovació pel Ple de l'Ajuntament 
de Barcelona dels eixos i els criteris bàsics del 
programa de Ciutat. En aquest sentit és neces
sari impulsar en l'àmbit territorial del Districte 

un conjunt d'actuacions que requereixen en 
alguns casos la coordinació amb les àrees cen
n·als. 

LES PRJORJTATS 

Aquests criteris tenen a Sant Martí la concre
ció a través de projectes ja en marxa i d'altres 
que cal anar concretant per tal de dissenyar un 
Districte cohesionat: 

- consecució de la connectivitat de la xarxa 
viària, tant en el pla mar-muntanya, com 
Besàs-Llobregat, 

- execució dels PE1U ja aprovats (Paperera, 
Clot de la Mel) i promoció de l'acord per 
l'aprovació del de Diagonal-Poble Nou, 

- desenvolupament urbanístic de la façana 
marítima del Poblenou, 

- tractaments específics als cascs antics del 
Clot i del Poblenou, 

- ordenació dels entorns de la plaça de les Glò
ries així com la urbanització de l'interior de 
l'Anella, 

- connexió de la rambla de Prim amb el Dis
tricte de Sant Andreu mitjançant un pont so
bre el triangle ferroviari, 

acabament de les obres d'urbanització del 
Parc de Sant Martí i dels seus equipaments, 

- obertura de la Diagonal com a element ur
banitzador clau, 

-projectes de territori com són: zona de via
nants de la rambla del Poblenou i del carrer 
Marià Aguiló, 

- contrucció de la Piscina Vintró com a equi
pament espartiu, 

-construcció d'un nou edifici d'equipaments 
aSandaru, 

-obertura del carrer Francesc Aran da, 

- ordenació del triangle ferroviari (Sagrera) i 
solució a les seves àrees d'influència, 

-urbanització del carrer Guipúscoa i incidèn
cia en les obres de la línia 2 del METRO, 

-urbanització de la Rambla de Prim. 
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