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PRESENTACIÓ 


El Programa d'actuació municipal és un instru
ment programàtic per a l'acció del Govern muni
cipal, en el qual es detallen els objectius polítics i 
de gestió, tant a nivell sectorial com territorial. 
Per aquest període que tot just encetem, l'objec
tiu comú és fer de Barcelona una ciutat de quali
tat. De qualitat de vida dels seus ciutadans, de 
qualitat dels seus serveis públics i privats, de qua
litat de les seves infraestructures i els seus equi
paments. 

Encara que l'horitzó temporal del Programa d'ac
tuació municipal són els quatre anys del present 
mandat municipal, període durant el qual s'han 
de materialitzar els programes que configuren l'a
cord de govern de l'actual majoria municipal, el 
seu marc estratègic és molt més ampli, ja que 
arrenca del procés de transformació que la ciutat 
ha viscut durant els darrers anys i es projecta cap 
al futur per tal de configurar un model de ciutat 
que es caracteritzi per ser de qualitat, competiti
va, oberta, social i líder dins el seu àmbit de pro
jecció territorial immediat, que és l'europeu i el 
mediterrani. 

AMB UNES METES CONCRETES, AMB 
UNS OBJECTIUS ASSEQUIBLES, EL 
PROGRAMA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL 
ESDEVÉ LA GUIA DE TOTA :CACCIÓ DE 
:CAJUNTAMENT 

El Programa d'actuació municipal 1996-1999 és la 
traducció pràctica del programa de govern. 
Reflecteix la profunda renovació política que 
l'Ajuntament ha aplicat per desenvolupar els eixos 
programàtics de l'acord de govern. :CAjuntament 
reprèn l'impuls innovador que, des del primer 
mandat democràtic, va promoure formes de gestió 
inèdites per apropar més l'administració a la ciu
tadania. Amb la democràcia consolidada, amb les 
institucions nacionals ben establertes, amb l' adhe
sió a la Unió Europea, Barcelona té més força que 
mai per aplicar el principi de subsidiarietat esta
blert per la Carta europea d'autonomia local. 
D'una banda, Barcelona profunditza la descentra
lització territorial i funcional; d'una altra, afronta 
amb decisió la redacció definitiva de la seva Llei 
especial, la Carra municipal. 

El foment de l'ocupació i de l'activitat econòmi
ca, la promoció de l'habitatge assequible, i la 
potenciació de la mobilitat i el transport públic 
metropolità són els elements fonamentals de la 
política que aquest programa vol posar en pràcti
ca. Desenvolupar aquests objectius en el marc 
d'una ciutat de benestar, solidària, ecològicament 
sostenible, una ciutat de la cultura, de l'educació 
i el civisme, reforçant el discurs metropolità per 
tal de situar cada servei en el seu àmbit més ade
quat, totes elles són accions que prioritzarem en els 
propers quatre anys. 

Dins de les accions programàtiques previstes en el 
Programa d'actuació municipal podem distingir 
entre les que representen la continuïtat de políti
ques ja experimentades i les que representen una 
innovació en els objectius i que, per tant, requeri
ran una màxima concentració d'esforços per a 
aconseguir-les. 

UN AMBICIÓS PROGRAMA 
D'INVERSIONS PER CONTINUAR LA 
TRANSFORMACIÓ DE LA CIUTAT 

El principal eix que plasma la continuïtat dels 
nivells d'activitats assolits en els darrers anys ve 
determinat per la insistència en el procés de trans
formació física de la ciutat, que es materialitza en 
un ambiciós Programa d'inversions municipals de 
155.000 milions al llarg de quatre anys, així com 
per la millora prevista dins dels programes de cir
culació, manteniment, transports, atenció al 
públic i serveis socials. 

Tanmateix s'insisteix en l'accentuació de la dimen
sió metropolitana de Barcelona, que s'ha de con
cretar en l'extensió dels programes d'acció en infra
estructures, serveis i desenvolupament econòmic 
que tinguin com a referent la necessitat que 
Barcelona, que és motor econòmic i capital de 
Catalunya, sigui entesa com una realitat que des
borda els límits administratius del seu terme muni
cipal. 

Dins d'aquest bloc de continuïtat bàsica cal també 
fer esment de l'objectiu de consolidació de l' equi
libri econòmic i financer, del qual són elements 
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bàsics la disminució de la pressió fiscal, la reducció 
del deute, el manteniment del nivell d'inversió i el 
tancament dels exercicis pressupostaris amb resul
tats positius. La disminució de la pressió fiscal i els 
alts nivells d'inversió seran possibles si augmenten 
les aportacions dels Fons de Cooperació Local i es 
reconeixen les despeses de capitalitat a través de la 
Carta municipal. 

PROXIMITAT I QUALITAT DEFINEIXEN 
LES NOVES POLITIQUES 

El Programa d'actuació municipal, planteja una 
forta aposta per la innovació i la posada en marxa 
d'eixos programàtics adaptats a les necessitats 
emergents d'una ciutat que s'ha transformat i que 
reclama una atenció preferent a noves polítiques, 
les quals es defineixen amb les expressions proxi
mitat i qualitat. 

La proximitat queda explicitada clarament per la 
voluntat d'acostar les solucions als problemes i 
l'autoritat al fet que motiva la seva intervenció. Fer 
efectiu que l'Administració municipal se situï més 
a prop de la ciutadania, respongui millor als seus 
interessos, sigui més participativa i més eficient, 
implica que el Programa d'actuació municipal 
plantegi un ampli projecte de descentralització de 
competències als districtes, que ara queden 
reforçats amb la creació de la figura de la pre
sidència del Consell de Districte. Mercès a les pos
sibilitats que ofereixen les noves tecnologies, es 
poden replantejar els processos administratius i 
desenvolupar una nova estructura político-admi
nistrativa a nivell central amb la posada en marxa 
de les comissions de Plenari, les quals tenen com a 
objectiu augmentar el grau d'informació, debat i 
participació dels grups polítics i de la ciutadania en 
les grans decisions de l'Ajuntament. Ambdues 
reformes han de permetre, per una part, una ges
tió més tècnica i eficient de l'administració, i per 

una altra que els càrrecs electes coneguin millor els 
problemes i que treballin més a prop i resultin més 
accessibles als ciutadans i ciutadanes. 

Pel que fa al reforçament de l'autoritat municipal, 
es concreta en l'objectiu de l'aprovació de la 
Carta municipal, llargament perseguit i eina 
imprescindible per garantir que l'autoritat muni
cipal adquireixi el rang i les competències que el 
govern d'un gran ciutat necessita. En un període 
de grans canvis polítics i legislatius, Barcelona 
defensa que les grans ciutats d'Europa tinguin la 
seva llei especial. 

La qualitat, expressió fàcil d'enunciar però difíci
líssima de dur a terme, és cabdal per a Barcelona 
després d'un període de grans inversions i a l'en
trada en una nova etapa en què, mantenint el 
ritme inversor dels darrers anys, es vol posar l'ac
cent en aspectes ben concrets. En primer terme, 
aconseguir la millora dels serveis públics, orien
tant-ne la gestió a la satisfacció dels ciutadans i ciu
tadanes que en són qui els usen i que els financen 
amb els seus impostos. També la millora de la 
qualitat de ciutat, amb tots els elements que la 
componen, dels espais públics, del carrer i del seu 
manteniment. Finalment qualitat significa millo
rar aquells aspectes com l'ocupació, l'habitatge i el 
transport públic, els quals condicionen la vida dià
ria de la majoria dels ciutadans de Barcelona, són 
part essencial de la qualitat de les seves vides i han 
estat triats per aquest motiu com un eix preferent 
d'acció en el mandat actual. 

La consideració en primer lloc dels ciutadans i les 
ciutadanes, amb l'objectiu de millorar la seva qua
litat de vida, la participació dels treballadors i fun
cionaris com a protagonistes de la tasca realitzada 
i una administració eficient, senzilla i austera, són 
les premisses que ens marquen les fites que 
l'Ajuntament de Barcelona assolirà en aquest 
mandat. 
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I:ESTAT DE LA CIUTAT 


El Programa d'actuació municipal 1996-1999 neix 
amb la voluntat decidida de donar resposta als 
nous reptes que es plantegen a la ciutat de cara al 
segle XXI. Uns reptes que estan condicionats per 
un món en accelerat procés de canvi, per una ciu
tat que es transforma demogràficament, econòmi
cament i urbanísticament, per una ciutat que, 
acceleradament, millora la seva qualitat de vida. 

Barcelona, una de les ciutats europees amb 
més potencial de creixement 

La renovació urbana i la resolució dels principals 
dèficits estructurals que patia la ciutat (infraestruc
tures i equipaments) que es van dur a terme amb 
motiu dels Jocs Olímpics han permès que Barcelona 
sigui capaç d'oferir unes condicions imprescindibles 
per optar a la consideració de gran ciutat europea. 

S'ha actuat sobre els colls d'ampolla que limitaven 
les possibilitats de creixement i avui, la ciutat, amb 
la seva àrea d'influència, està considerada una de 
les ciutats europees amb més potencial de creixe
ment, alhora que es reconeix el bon nivell de qua
litat de vida de què gaudeixen els seus ciutadans. 
Segons l'informe de 1994 de Healey & Baber 
sobre el rànquing de ciutats europees preferides 
per fer-hi negocis,. Barcelona se situa en tercer 
lloc. Segons l'ERECO-European Economic 
Research and Advisory Consortium, Barcelona és 
la ciutat europea amb més capacitat de creixement 
econòmic per al període 93-97. 

Un món en procés de canvi 

La globalització de l'economia, Europa com el nou 
marc, com la construcció d'una nova realitat de la 
qual volem ser protagonistes, el creixement econòmic 
sostenible, la implantació i utilització de tecnologies 
netes i l'emergent societat de la informació, són reali
tats noves que demanen a les ciutats capacitat d'a
daptació, capacitat de resposta. 

Un succint repàs als esdeveniments de l'última 
dècada ens situa en un panorama internacional 
que té poc a veure amb el que fins ara coneixíem. 
Els canvis polítics, econòmics i socials plantegen 

una nova realitat que ens condiciona. Un altre fac
tor molt important d'aquests darrers anys ha estat 
la globalitat dels moviments que afecten l'activitat 
econòmica a tot el món, i l'acceleració d'aquests 
moviments des de finals dels setanta. 

Tots aquests canvis afecten decididament les ciu
tats. Avui, el principal repte que ha de superar un 
nou model de desenvolupament econòmic és 
invertir la relació, actualment negativa, entre les 
condicions mediambientals i la qualitat de vida, 
eer una part, i la prosperitat econòmica per l'altra. 
Es a dir, s'ha de fomentar un creixement econòmic 
sostenible que contribueixi a una major intensitat 
d'ocupació i a un menor consum d'energia i de 
recursos naturals. En relació amb això, una àmplia 
utilització de tecnologies netes haurà de constituir 
un aspecte clau. 

I no podem deixar de banda un dels canvis més 
transcendentals del món actual: el naixement de la 
societat de la informació. Aquesta esdevé el nucli 
del model de desenvolupament del segle XXI. És 
la possibilitat de respondre a les noves necessitats 
de la societat: xarxes de comunicació a les empre
ses; accés generalitzat a bases de dades científiques 
i de lleure; difusió del teletreball; i molts altres 
aspectes que s'hi afegeixen dia a dia. 

Una ciutat en procés de desconcentració 
territorial 

!.:àrea de Barcelona es troba immersa en un procés 
de segmentació i flexibilització productiva que ha 
donat lloc a un ús diferent del territori. La Ciutat, 
concentradora de l'activitat de l'àrea metropolita
na, està vivint un procés lògic de desconcentració 
territorial, afavorida per l'ampliació i millora de les 
infraestructures viàries i de serveis públics de trans
port que connecten Barcelona amb la seva àrea 
metropolitana. 

Des del punt de vista de l'activitat es pot caracte
ritzar l'evolució al territori metropolità de la mane
ra següent: 

Barcelona ciutat tendeix cap a un creixement del 
sector terciari, però sobre una sòlida base de tra
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dició industrial. Trasllada plantes industrials fora 
de la ciutat i absorbeix la generació de nova ocu
pació en el sector terciari, especialment en els ser
veis a les empreses, financers, serveis públics, 
comerç i hosteleria. 

Una primera corona metropolitana, afavorida per 
la resta de territori de l'extinta Corporació 
Metropolitana de Barcelona, la qual és suport de 
nombroses activitats industrials i d' infraestructu
res i activitats lligades al transport i les comunica
cions, i que en aquest període ha incrementat molt 
considerablement el sector terciari, tradicional
ment molt feble. 

Una segona corona metropolitana, corresponent 
a la resta de la Regió Metropolitana, caracteritzada 
per ciutats mitjanes de tradició industrial, en les 
quals aquesta activitat continua sent molt impor
tant però cada vegada de forma més interrelacio
nada o integrada en la dinàmica d'un mercat de 
treball de nivell metropolità. 

La difusió i segmentació de l'activitat en el territo
ri ha suposat un canvi molt important en les rela
cions entre Barcelona i la resta d'àrea metropolita
na, passant de la dependència d'aquesta respecte a 
la ciutat (sobretot de la primera corona metropo
litana), a una creixent interdependència, que gene
ra importants implicacions en el transport tant de 
persones com de mercaderies. Si l'any 1975 només 
el 5,4% de la població ocupada que vivia a 
Barcelona treballava fora del seu municipi, I' any 
1991 aquest percentatge era del16,5%. 

La població de Barcelona es resitua a l'entorn 
metropolità i, per tant, baixa la densitat 

Aquesta difusió no només afecta I'activitat sinó 
també la població. Es produeix, doncs, una des
concentració de la població resident a Barcelona 
cap a l'entorn metropolità. 

Així, entre 1986 i 1991 la població de la ciutat va 
disminuir un 3,4%, i se situa en aquest darrer any 
en 1.643.542 habitants, la densitat de població és 
ara de 16.590 habitants per km', un valor que 
podem considerar com a molt millor. La pèrdua 
de població, iniciada al començament de la dèca
da dels vuitanta, respon a un saldo vegetatiu i a un 
saldo migratori negatius. Tanmateix, l'àrea d'in

fluència de Barcelona (Regió I més Garraf i Alt 
Penedès) ha seguit la tendència contrària amb un 
creixement vegetatiu i migratori positiu, que ha 
contrarrestat la disminució de població de la ciu
tat. D'aquesta manera, el conjunt de la regió 
metropolitana ha guanyat habitants (0,8%) però 
ho ha fet a un ritme inferior al de Catalunya 
(1,4%). 

La darrera rectificació del padró de l' 1 de gener de 
1995, situa la població resident de Barcelona en 
1.614.571 i en 4.345.000 la de la RMB 1'1 de 
gener de 1994. Continua, per tant, el procés de 
desconcentració de la població amb el component 
migratori suburbanita com a protagonista princi
pal. La millora de les connexions de transport, les 
promocions immobiliàries al voltant de Barcelona 
amb preus més assequibles, les millores urbanísti
ques dutes a terme pels ajuntaments dels munici
pis metropolitans, l'augment del nivell de renda i 
el procés econòmic de major interdependència en 
tot el territori metropolità, han facilitat aquesta 
situació. 

Aquesta dinàmica demogràfica ha accentuat el 
progressiu envelliment de la població de la ciutat 
que contrasta amb el de l'àrea d'influència. Per 
exemple, la població menor de 30 anys de 
Barcelona representava l'any 1991 el37,6o/o del 
total i la major de 64 anys el17,4o/o. D'altra banda, 
a la resta de Regió I els menors de 30 anys són el 
45,6% de la població i els majors de 64 anys el 
10,9%. Aquest envelliment de la població que 
s'accentuarà a mitjà termini, condicionarà tant el 
creixement de la població com la demanda de ser
veis de la ciutat. 

Barcelona creix econòmicament: representa el 
40% del PIB de Catalunya 

La disminució de la població resident que no de la 
població ocupada ni dels llocs de treball, no es 
correspon amb una pèrdua de pes de l'activitat 
econòmica de la ciutat. La darrera estimació del 
PIB de Barcelona el situa el 1995 al voltant dels 
5,6 bilions de pessetes, prop del 40% del PIB de 
Catalunya i el 8,2% del PIB d'Espanya i amb una 
evolució ascendent en relació a 1990, quan el pes 
de la població és del 27% de Catalunya i el 4,2% 
d'Espanya. En termes d'ocupació succeeix el 
mateix: els llocs de treball localitzats obtinguts del 
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cens mostren que el pes de l'ocupació a Barcelona 
(34% de Catalunya) és quasi 7 punts superior al 
pes de la seva població. 

Les darreres dades de mobilitat per motiu treball 
de 1991 reflecteixen un increment en el nombre 
de llocs de treball de la ciutat ocupats per residents 
de la resta d'àrea (del 27% l'any 86 al 31 o/o l'any 
91). 

Pel que fa als sectors d'activitat, la Barcelona d'a
vui es defineix com una ciutat fonamentalment 
terciària, amb un pes dels serveis del 71 o/o del PIB 
i del65o/o de l'ocupació l'any 1991 (el 72% l'any 
1994). Aquesta evolució del terciari s'ha vist 
reforçada per la pèrdua de pes de la indústria, que 
aquest any representava el 26% del PIB i el 29% 
dels llocs de treball. Aquesta tendència s'accentua 
durant el període de crisi 92-94, en què la pèrdua 
d'ocupats a la indústria redueix aquest sector al 
22%. 

Barcelona enceta una nova transformació 
urbana 

La política urbanística dels darrers anys ha contri
buït enormement a una interdependència més 
gran a nivell metropolità. Dins el marc del Pla 
General Metropolità de 1976, els ajuntaments de 
l'antiga Corporació Metropolitana han sabut cap
girar la situació de caos urbanístic heretada l'any 
1979 i resoldre els dèficits estructurals en equipa
ments, infraestructures i serveis, alhora que s'ac
tuava en els barris més degradats. 

A la ciutat de Barcelona, aquestes primeres actua
cions es van fer amb l'objectiu de "sanejar el cen
tre urbà i monumentalitzar la perifèria" i es desen
volupaven a partir d'actuacions disperses i 
fragmentades, d'acord amb les necessitats més 
imperioses. La candidatura als JJOO de 1992 va 
permetre formalitzar un projecte integrat de trans
formació urbana de la ciutat i el seu entorn, amb 
uns períodes d'execució absolutament determinats 
per la cita olímpica. Leix central d'aquest projec
te va ser la remodelació del front marítim, con
vertint en ciutat un litoral ocupat per plantes 
industrials obsoletes, que feien inaccessible el mar 
al ciutadà. ralrre element de gran transcendència 
va ser la resolució dels dèficits de la xarxa viària: 
l'anella de les rondes i les seves potes, els accessos 

a la ciutat i la millora de la connectivitat interna 
que han significat un canvi espectacular en la 
mobilitat tant de la ciutat com de l'entorn metro
polità. 

La que definim com a primera gran transformació 
contemporània de Barcelona acaba l'any 1992 
amb l'èxit internacional dels Jocs Olímpics, amb 
una ciutat renovada i amb la fi d'un període d'ex
pansió econòmica. 

Els anys següents, del1993 al 1995, són de balanç, 
d'estalvi i de reflexió, i van acompanyats d'una 
conjuntura econòmica de crisi que sembla acabar
se just en iniciar el nou període municipal. Aquest 
fet ha de marcar el trànsit cap a una nova gran 
transformació de la ciutat, la de la concreció de les 
expectatives de consolidar-se com a gran ciurat 
europea, que posa l'èmfasi en els problemes més 
propers al ciutadà: la qualitat de vida, el treball, 
l'habitatge i el transport públic. 

Millora significativa de la qualitat de vida 

La renovació i el creixement de la ciutat s'han tra
duït en una millora significativa de la qualitat de 
vida en els darrers anys. Alguns indicadors ens 
reflecteixen aquesta millora. 

Barcelona té una esperança de vida de les més altes 
dels països desenvolupats'. La taxa de mortalitat a 
la ciutat és similar a la d'altres països industrialit
zats. 2 

Al llarg dels darrers anys, Barcelona ha experi
mentat un increment de l'oferta d'un important 
nombre de serveis i d'equipaments. En relació a 
1988, han augmentat els espais lliures públics i el 
verd urbà, que inclouen parcs urbans, places arbra
des, jardins en polígons, jardins urbans i espais 
d'esbarjo. És a dir, el ciutadà pot gaudir de més 
espais d'oci dins de la pròpia ciutat. 

l. Segons el darrer "Informe sobre el Dcsarrollo Humana" de les 
Nacions Unides (1995), Japó és el país amb més esperança de vida 
(79,5 anys). Espanya ocupa el sisè lloc amb una esperança de vida 
de 77,6 anys, molt similar a la mitjana de Barcelona. 
2. Segons el "Anuario lnternacinal del CIDOB", 1992, les taxes 
de morralirat dels Estats Units i el Japó estan per sota del 10 per 
mil, mentre que les de França, Itàlia, Alemanya i el Regne Unit, 
estan per sobre. 
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La seguretat ciutadana ja no és una de les preocu
pacions més importants dels barcelonins. Levolució 
de les dades de victimització dels darrers anys indi
quen una clara disminució de la delinqüència a la 
ciutat. També en l'aspecte físic Barcelona és més 
segura. El nombre de sinistres (incendis i explo
sions) a la ciutat ha disminuït en els darrers anys. 

Altres equipaments han registrat un salt quantita
tiu i qualitatiu durant aquest període. El nombre 
de seients a les biblioteques s'ha incrementat en 
més d'un 15%, i el d'instal·lacions esportives quasi 
s'ha doblat. En el camp de l'ensenyament,, univer-.. 
sitari i no universitari, les ràtios alumnes per pro
fessor han millorat. Part d'aquesta millora ve expli
cada per la disminució del nombre d'alumnes, 
donada la baixada de la població en edat escolar. 
Tanmateix, malgrat que el nombre de professors 
també s'ha reduït, ho ha fet en menor proporció. 

Algunes infraestructures i equipaments relacionats 
amb la telecomunicació, amb la sanitat, amb la 
vida cultural i amb el transport públic també han 
sofert un canvi rellevant. 

Les pautes de la mobilitat varien segons ho fan 
altres variables que la determinen com són els can
vis demogràfics, els llocs de residència i de l'activi
tat econòmica, l'atur. Amb l'increment d'oferta del 
transport públic, tant de metro com d'autobús, el 
grau d'ocupació d'aquests mitjans de transport ha 
anat disminuint. Les noves infraestructures viàries, 
principalment les rondes, van suposar una notable 
millora de la fluïdesa del trànsit dins de la ciutat. 
Les millores de velocitat de recorregut, però, han 
tornat a estimular la utilització del vehicle privat 
en detriment del transport públic, amb un nou 
risc de congestió. Aquesta situació evidencia la 
necessitat d'articular mesures que condueixin a un 
canvi de comportament dels residents de Barcelo
na i la seva àrea respecte l'elecció del tipus de trans
port. Cal regular l'ús del vehicle privat amb mesu
res que ajudin a racionalitzar-ne lús i incentivar 
l'ús del transport col·lectiu. Així doncs, una de les 
prioritats d'aquest nou mandat serà una nova 
potenciació del transport públic. 

Finalment, un altre aspecte fortament lligat a la 
qualitat de vida dels ciutadans, i que requerirà 
també una atenció especial durant els propers 
anys, és el de l'accessibilitat a l'habitatge. Tot i que 
en els dos darrers anys l'esforç econòmic que una 

família ha d'assumir per la compra d'un habitatge 
de propietat s'ha reduït sensiblement -gràcies als 
ajuts públics del Pla de !habitatge, la davallada dels 
tipus d'interès i l'estancament dels preus de venda
accedir a un habitatge en condicions a Barcelona, 
ja sigui de lloguer o de propietat, és més car que a 
la majoria de municipis de l'entorn metropolità. 

La dinàmica situació productiva de la ciutat expli
ca el seu alt nivell de renda per càpita. Per a 1993 
la renda familiar disponible per càpita de la ciutat 
s'estima en 1.818.790 ptes., amb un increment 
real del 21% en relació a 1987 (3,3% anual acu
mulatiu). Aquesta renda està clarament per sobre 
de la mitjana de Catalunya (1.417.190) i 
d'Espanya (1.202.503).3 Aquest fort increment de 
la renda ha tingut una decisiva repercussió en les 
possibilitats de consum dels ciutadans, i els dos 
exemples més significatius d'això són el comporta
ment ja esmentat dels preus de l'habitatge i el fort 
augment de la motorització. 

Un nou repte per a la ciutat: convertir l'àrea 
barcelonina en lloc de referència europeu 

Barcelona s'ha convertit en una de les ciutats euro

pees amb més possibilitats de creixement econò

mic, segons diversos estudis internacionals citats 

amb anterioritat. A més a més, la ciutat ha acon

seguit millorar la seva posició relativa en diferents 

rànquings de ciutats, com per exemple el de loca

lització d'activitats econòmiques a Europa. 


Entre els factors de creixement de la ciutat aquests 

estudis destaquen: 

- La base econòmica diversificada amb presència 

tant d'indústria com de serveis, especialment de 

sectors d'alt valor afegit. 

- El capital humà capaç de desenvolupar i explo

tar comercialment els avenços en els sectors d'alta 

tecnologia. 

- Institucions educatives que garanteixen un flux 

de treballadors qualificats, 

- Una qualitat de vida, cultural i ambiental que 

atrau i reté una força de treball qualificada i mòbil. 

- La millora de les connexions, físiques i de tele

comunicacions, amb les àrees més dinàmiques de 

la UE. 


3. Segons les darreres dades del Banco Bilbao Vizcaya. 
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- Capacitat institucional per aplicar amb èxit una 
estratègia de desenvolupament. 

l:Ajuntament ha estat capaç d'aconseguir la coo
peració d'agents públics i privats, de sindicats i de 
diverses institucions socials i culturals en l' estratè
gia de desenvolupament de la ciutat dins del marc 
del primer Pla estratègic de Barcelona. Ara ja està 
en marxa la segona fase d'aquest pla, que proposa 
consolidar Barcelona com una ciutat plenament 
integrada en l'economia internacional, posant 
especial èmfasi en la qualitat de vida. 

És ara el moment d'iniciar una nova transforma
ció de Barcelona que ha de permetre convertir els 
nostres potencials en realitat i situar l'àrea barcelo
nina en un dels punts destacats de la Unió 
Europea. Les actuacions més rellevants d'aquesta 
etapa han de centrar-se fonamentalment en tres 
aspectes que incideixen de ple en la vida quotidia
na del ciutadà: el foment de l'ocupació, l'habitat
ge i el transport públic. 

Aquesta transformació, per la seva pròpia naturale
sa, només pot fer-se des d'una dimensió territorial 
que tingui en compte l'àmbit real d'influència (el 
mercat de treball) i, per tant, requereix treballar d'a
cord amb les diverses instàncies polítiques que hi 
tenen competències. I:altra gran actuació impres
cindible per convertir l'àrea barcelonina en punt de 
referència europeu, és reforçar les infraestructures 
de transports i comunicacions amb l'exterior. 

Diagnosi de l'ocupació a Barcelona 

I:ocupació s'ha convertit en els darrers anys en la 
principal prioritat política dels països de la Unió 
Europea i, en general, dels països desenvolupats. A 
la ciutat de Barcelona, mentre la població total dis
minueix, l'econòmicament activa com a conse
qüència, basicament, de la progressiva incorpora
ció de la dona al mercat de treball. 

Entre 1986 i 1991 ,ela població activa masculina té 
un descens de 5.000 persones i la població activa 
femenina té un creixement de més de 48.000 per
sones. D'ençà del 1991, la tendència s'ha mantin
gut però amb un creixement més temperat. Dades 
recents, quantifiquen un diferencial de vint punts 
(63/43%) entre les taxes d'activitat masculina i 
femenina. 

Des de finals de 1994, l'atur ha disminuït fins a 
situar-se en un 10,8% de la població activa, xifra 
injèrior a la de Catalunya i Espanya i molt propera 
a la mitjana de la Unió Europea. 

ELS CANVIS EN l:ECONOMIA I EN ELS 
MERCATS DE TREBALL 

La globalització dels mercats exigeix que les empre
ses i els treballadors augmentin la competitivitat i 
que modifiquin les pautes de comportament per 
adequar-les a un concepte molt més global d'es
tructura econòmica. Des cid punt de vista local, és 
necessari potenciar el que és local des de posicions 
obertes, i acompanyar les empreses de l'entorn a 
posicionar-se en nous mercats, diversificant l' ofer
ta i detectant noves oportunitats comercials. 

La transició de la societat industrial clàssica a la 
societat de la informació requereix modificacions 
en els models d'organització i en les maneres d'in
tegrar els recursos humans en el marc d'una cultu
ra d'empresa. En la nova situació la incorporació 
del coneixement és el valor afegit més estratègic en 
cada nivell de la cadena de valor. El paper clau de 
la nova situació té a veure amb la logística de la 
informació i, més en concret, la forma com neix, 
circula i s'utilitza la informació. 

La descentralització de l'activitat econòmica i pro
ductiva obre ingents possibilitats al món de les 
petites i mitjanes empreses. En l'actualitat, la fle
xibilitat i la rapidesa d'adaptació de la producció a 
noves demandes del mercat és un factor clau de la 
competitivitat empresarial. Avui és estratègic 
potenciar el que és micro, acompanyant les petites 
i mitjanes empreses a assolir la dimensió adequada 
i a organitzar-se en xarxes quan interessi semblar 
grans, tot i ser en realitat petites. 

ELS CANVIS EN ELS PERFILS 
PROFESSIONALS 

Els nous perfils professionals requeriran no només 
altres continguts formatius, sinó també noves 
implicacions de compromís i participació, així com 
un conjunt de capacitats fins ara poc valorades com 
són la responsabilitat, la polivalència, la iniciativa, 
la capacitat de treballar en equip o la capacitat d'a
prendre i d'adaptar-se. També cal destacar que un 
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dels trets identificadors del tipus d'ocupació que 
s'acosta és el d'afegir a l'emprenedor el perfil pro
fessional, tant per a organitzar-se el propi lloc de 
treball com per ocupar el que altres ofereixen. 

Les mutacions productives incideixen tant en la 
desaparició com en el naixement de noves ocupa
cions, així com en l'adequació de les noves formes 
de fer i d'entendre les tasques que s'han de realit
zar en els llocs de treball. En el tipus d'ocupació 
que s'acosta, les tasques que s'hauran de fer -i per 
tant el tipus d'ocupació que implicaran aquestes 
tasques- seran variables, a diferència de la per
manència de les tasques en les ocupacions pròpies 
del període industrial. 

LA REALITAT DE I.:EVOLUCIÓ 
ECONÒMICA DE LA CIUTAT 

Un repàs a les dades que ens proporcionen els 
paràmetres econòmics controlats per l'Ajuntament 
ens mostra l'encert de l'aposta de la primera trans
formació de la ciutat i del gran esforç de promoció 
que s'ha realitzat a tots els nivells i arreu del món, 
en especial a partir dels Jocs Olímpics. 

En aquest sentit es poden apuntar elements com 
l'augment de l'atractiu de la ciutat per a inversions 
estrangeres, les noves empreses que s'han creat i la 
situació relativament favorable de l'ocupació, l'e
volució positiva dels trànsits del port i l'aeroport, 
la revolució en el sector turístic i hoteler, el desen
volupament de nous serveis avançats de telecomu
nicacions. 

Aquests elements positius no han de fer oblidar l'e
xistència d'amenaces vinculades no només a la 
capacitat de consolidar i augmentar la posició que 
la ciutat ha assolit sinó a altres aspectes com poden 
ser la pèrdua de posició industrial de la ciutat, 
l'impacte en el sector terciari de la globalització 
dels mercats o l'adequació dels recursos humans 
locals als canvis en els mercats de treball. 

EL MERCAT DE TREBALL A I.:ÀREA 
METROPOLITANA. 

La millora determinades de les infraestructures 
d'accessibilitat, la consolidació de la ciutat central 
com a base per implantar-hi noves activitats pro

ductives i la política de promoció de noves àrees de 
centralitat i d'activitat econòmica d'àmbit metro
polità, han consolidat un mercat real de treball que 
va molt més enllà dels límits estrictes del terme 
municipal. 

Lany 1991, un total de 103.000 habitants de 
Barcelona s'havien de desplaçar del municipi per 
motius de treball. Això suposava un increment de 
gairebé 33.000 persones respecte de l'any 1986. És 
més important encara el paper d'atracció de llocs 
de treball que juga la ciutat. I:any 1991, 240.000 
llocs de treball localitzats o Barcelona eren ocupats 
per no residents, 65.000 més que cinc anys abans. 

En resposta a aquesta realitat, les polítiques actives 
de promoció econòmica i d'ocupació han de tenir 
un referent més ampli que el terme municipal, on 
l'Ajuntament pot incidir més directament. 

LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
EMERGENTS 

Un darrer punt de referència haurà de ser l' obser
vació de les activitats econòmiques emergents i 
l'anàlisi de jaciments d'ocupació locals. La trans
formació urbana de Barcelona, la seva revitalitza
ció econòmica, ha posat de manifest l'aparició de 
noves activitats econòmiques i ha transformat les 
formes de fer de moltes activitats "tradicionals". 

Barcelona compta amb importants potencialitats 
en els camps del disseny, l'assistència sanitària, el 
turisme, la investigació farmacèutica, l'urbanisme 
i l'arquitectura, les noves activitats logístiques, la 
informàtica, els serveis de valor afegit en les tele
comunicacions, l'oferta docent i universitària, la 
indústria alimentària, els serveis mediambientals, 
els serveis financers avançats, la creativitat cultu
ral i artística, la innovació en els processos de 
fabricació i manufactura, els serveis a les persones 
grans, etc. 

Basada en una forta tradició industrial, Barcelona 
s'obre a noves activitats de serveis a les empreses i 
a les persones, amb un dinamisme, una iniciativa 
i una creativitat que fan de la nostra ciutat un lloc 
ideal per emprendre, per crear i per créixer. 
I:Ajuntament ha de ser capaç d'analitzar aquesta 
nova realitat i explotar tot el potencial de creació 
de riquesa i d'ocupació que comporta. 
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EVOLUCIÓ DE .COCUPACIÓ I .CATUR EN 
ELS DARRERS ANYS 

Pel que fa a l'ocupació, cal distingir dos períodes 
clarament diferenciats. En el primer període 1986
1991, anys de fort creixement econòmic, els llocs 
de treball de la ciutat de Barcelona van créixer un 
20,6%, uns set punts per sota de la Regió 
Metropolitana. Per sectors, cal destacar l'important 
creixement conjuntural de la construcció (104%) 
i dels serveis (22%), mentre que la indústria creix 
per sota la mitjana (11 %). El segon període és el 
comprès entre 1992 i 1995, caracteritzat per una 
primera fase recessiva i una posterior de recupera
ció. En aquest període, l'ocupació a la ciutat ha 
disminuït al voltant d'un 1Oo/o, segons dades de 
treballadors assalariats i residents ocupats. 

Els sectors més afectats han estat el de la indústria 
i el de la construcció, mentre que la reducció en el 
sector serveis ha estat més lleugera. El procés de 
reajustament de plantilles i de sanejament d'em
preses es va succeir al llarg dels anys 1992-1993. 
Des del 1994 es detecta una millora dels nivells 
d'ocupació amb una especial incidència entre els 
no assalariats. 

.Chabitatge, motor de l'economia 

Els efectes de la renovació urbana i la coincidència 
en el temps amb una intensa expansió econòmica, 
van ser elements importants del boom immobilia
ri del període 1986-92. La diferència entre els 
preus mitjans de l'habitatge de Barcelona i els dels 
municipis del voltant és un factor important que 
explica el signe negatiu del saldo migratori a la ciu
tat. El sector de l'habitatge es caracteritza pel seu 
paper arrossegador d'altres sectors de l'economia, 
alhora que té una gran rellevància per a les econo
mies domèstiques. A continuació s'analitza la seva 
evolució a Barcelona en els darrers anys. 

BARCELONA TÉ UN PARC DE 711.531 
HABITATGES 

Segons les cadastrals de 1991, la ciutat de 
Barcelona té un parc de 711.531 habitatges. La 
densitat d'habitatges és de 104 habitatges/ha, amb 
uns valors màxims i mínims de 421 hab/ha. a la 
Riera Alta (Ciutat Vella) i de 2,25 hab/ha a 

Pedralbes, respectivament. La data mitjana de 
construcció dels edificis d'habitatges és l'any 1938. 
Coexisteixen barris de recent construcció, com les 
viles olímpiques, amb zones antigues, com Ciutat 
Vella. El grau de renovació del parc d'habitatges de 
la ciutat en el període 1991-1994 ha estat relativa
ment baix, inferior al 0,3% anual. 

La mitjana d'ocupació dels habitatges a Barcelona 
és de 2, 79 persones per unitat. El 21, 1 o/o dels habi
tatges estan ocupats per una persona, mentre que el 
47,6% ho està per una o dues persones. Només el 
3,4% dels habitatges estan ocupats per més de 5 
persones. Es pot apreciar una clara correspondència 
entre l'antiguitat del teixit residencial i el baix grau 
d'ocupació, així com també una cerra correlació 
entre ocupacions altes i tipologies de baixa densitat. 

La superfície mitjana dels habitatges a Barcelona 
és de 78 m 2• S'observen importants diferències 
entre les diverses zones de la ciutat, amb valors que 
oscil·len entre el màxim de les Tres Torres (162 
m2

) i el mínim d'algunes àrees de la Barceloneta 
(38m2

). 

Finalment, cal dir que s'observa una forta caracte
rització del teixit central de la ciutat -Ciutat Vella, 
Eixample central i bona part de Gràcia- on es 
dóna una notable correspondència entre els senyals 
d'envelliment de l'edificació, la població, i la baixa 
ocupació. En aquest sentit, s'estima que la desocu
pació d'habitatges en un període de 1 Oanys segu
rament afectarà més de 100.000 unitats. Per tant, 
un eix fonamental de la política d'habitatge del 
futur haurà de ser la rehabilitació i reutilització del 
parc existent. 

ELS PREUS DE .CHABITATGE 
COMENCEN A BAIXAR 

revolució del preus de l'habitatge de nova planta a 
Barcelona en els darrers anys presenta dues etapes: 
un creixement ràpid i intens en el període 1986
1989, i una moderada pujada en termes nominals 
en el període 1990-1993, amb tendència a l'estabi
lització en termes reals. Lany 1994, per primera 
vegada en tot el període, es dóna una baixada dels 
preus tant en termes nominals com reals. 

Els preus dels habitatges de segona mà mostren 
una evolució paral·lela a la dels preus de la nova 
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planta, tot i que amb valors inferiors. Després d'un 
extraordinari creixement d'aquests preus en el perí
ode 1986-1988, l'etapa 1989-1991 es va caracte
ritzar per un creixement més moderat. A partir de 
1991, els preus s'estabilitzen en termes nominals i 
disminueixen en termes reals. 

Incorporant a l'anàlisi dades relatives a la superfície 
dels habitatges, un recent estudi de la Universitat 
Politècnica de Catalunya conclou que la mitjana 
dels valors d'oferta d'habitatges nous a Barcelona als 
anys 1992 i 1993 se situa al voltant de 25,9 milions 
per pis. Pel que fa a la segona mà, aquesta mitjana 
l'any 1993 es va situar en 19,3 milions per habitat
ge. De tota manera, és evident que la dispersió d'a
quests valors d'oferta és molt elevada, tant entre dis
trictes com entre zones del mateix districte. 

revolució del preu de lloguer dels habitatges entre 
els anys 1992 i 1994 es caracteritza per una 
tendència a la baixa tant en termes nominals (
17%), com reals (-24%). 

Si s'analitza l'evolució de la capacitat de compra al 
llarg dels darrers sis anys, s'observa com ha tendit a 
reduir-se en el cas dels habitatges de nova planta. 
Aquesta tendència es deu a l'actuació conjunta de 
tres factors de primera magnitud: l'estancament dels 
preus en termes reals, el creixement sostingut de la 
renda familiar disponible i la baixada dels tipus d'in
terés, especialment important al període 1993-94. 

LA CONSTRUCCIÓ D'HABITATGES 
S'ESTANCA PERÒ AUGMENTA LA DELS 
DE PROTECCIÓ OFICIAL 

I.:evolució del nombre d'habitatges 1111Clats a 
Barcelona al llarg dels anys 1987-1994 presenta 
dues etapes bastant diferenciades: un increment 
sostingut de la construcció fins a 1989, que corres
pon al període d'expansió econòmica, i una dis
minució a partir de 1990. 

Per tipus de promoció, cal constatar el clar predo
mini dels habitatges de promoció privada de venda 
lliure, si bé l'any 1994 es detecta un important 
increment del pes dels habitatges de protecció ofi
cial dins el conjunt de la promoció privada, a causa 
en part dels ajuts del Pla de l'habitatge 1992-1995. 
Pel que fa a la promoció pública, a partir de l'any 
1990 augmenta considerablement el nombre d'a

quests habitatges, que es mantenen sempre per 
sobre del nombre d'habitatges de protecció oficial. 

Pel que fa al nombre d'habitatges acabats a la ciutat 
de Barcelona, l'evolució al llarg del període 1987
1994 ha estat molt semblant a la dels habitatges ini
ciats, amb oscil·lacions de menor intensitat. 

AMB LA CONSTRUCCIÓ D'OFICINES, 
HOTELS I LOCALS COMERCIALS LA 
CIUTAT INCREMENTA LA SEVA 
ATRACCIÓ 

En el període preolímpic es va produir un incre
ment substancial del sostre d'oficines, comercial i 
hoteler en oferta, concentrat temporalment a l'any 
1990 (en el cas de les oficines, al bienni 1990-91). 
Aquest augment va anar estretament lligat a l'apro
vació del Pla d'hotels i la creació d'àrees de nova 
centralitat per part de l'Ajuntament. D'aquesta 
manera, la ciutat ha augmentat la seva capacitat 
d'atreure i acollir el sector terciari, la seva oferta s'ha 
descentralitzat, i s'ha contribuït així al manteni
ment de l'ús residencial de l'Eixample. 

Lincrement en l'oferta, al costat de la conjuntura 
econòmica, han fet que, en el període 1992-94, els 
preus dels locals comercials i, especialment, de les 
oficines, hagin tendit sistemàticament a la baixa, 
tant en termes nominals com reals. 

Transport i Mobilitat 

EL TRANSPORT PÚBLIC HA DE DONAR 
RESPOSTA A LINCREMENT DE LA 
MOBILITAT 

Els canvis demogràfics i en el model productiu 
dels darrers anys han originat un increment de la 
mobilitat de persones i mercaderies dins de l'àm
bit intermunicipal, com a conseqüència d'una crei
xent interdependència entre Barcelona i la seva 
àrea metropolitana. 

El nombre de vehicles matriculats a la ciutat ha 
crescut entre 1987 i 1993 un 22,8%, cosa que 
situa el parc de corxes i motos en 932.794 i la taxa 
de motorització en 567 vehicles cada I 000 habi
tants. Aquest increment, la millora de la xarxa vià

14 



ria i de l'aparcament i la major difusió en el terri
tori metropolità de l'activitat econòmica i la pobla
ció, han suposat una major utilització del vehicle 
privat i un descens del nombre d'usuaris del trans
port públic de Barcelona. Tanmateix, aquest des
cens no és atribuïble a una menor qualitat del ser
vei sinó a la inadaptació de l'actual xarxa de 
transport públic al mercat de treball metropolità 
en contínua expansió. 

En l'actualitat, el60o/o dels viatges amb destí a Bar
celona i origen fora de la ciutat es fan en vehicle 
privat; en canvi en els trajectes interns la utilització 
del vehicle privat és només del 30%. Les conges
tions que abans es produïen a Barcelona van dis
minuir com a conseqüència de la construcció d'in
fraestructures de la ciutat, però s'han incrementat 
les congestions als accessos.En aquest sentit, s'ha de 
continuar avançant en l'adeqüació dels serveis que 
facilitin poder combinar vehicle privat -transport 
públic metropolità, i en la implantació de fórmules 
tarifaries que facilitin l'intercanvi intermodal i 
desincentivin la utilització del vehicle privat. 

D'altra banda, els viatges a l'interior de la ciutat, 
tant els que tenen origen o destí fora de la ciutat 
com els purament interns, és realitzen majoritaria
ment en transport públic. Només el 30% es des
placen en vehicle privat. 

Aquesta distribució permet que la situació del tràn
sit a la ciutat no sigui tan problemàtica com a altres 
grans ciutats. Tanmateix, la potenciació del trans
port públic d'àmbit intramunicipal és un dels eixos 
fonamentals d'aquest mandat municipal. Lamplia
ció de la xarxa de metro, per fer-la arribar a deter
minats barris, o donar una solució a l'accés a la Zo
na Franca i a la muntanya de Montjuïc són encara 
alguns dels temes pendents. És també necessària 
una millora qualitativa del transport públic i fer-lo 
més accessible a la gent gran i a les persones amb 
disminucions i ampliar la seva oferta horària. 

ES REDUEIX EL DÈFICIT DE PLACES 
D'APARCAMENTS 

El Pla d'aparcaments (1992-1997) ha fet possible 
la reducció del dèficit de places d'aparcament a la 

ciutat, que l'any 1992 s'estimava en un 23,5% i 
que ha passat a un ISo/o l'any 1995. 

El Pla ha aturat el procés d'especulació general al 
voltant del dèficit de places, i en tant sols dos anys 
s'ha reduït el preu de venda en aproximadament 
un 16%. 

Les grans infraestructures esdevenen 
instruments imprescindibles per al creixement 
econòmic 

Per tal d'aprofitar al màxim les potencialitats de 
creixement, l'Ajuntament comença aquesta nova 
etapa amb la realització de grans projectes que han 
de completar les grans infraestructures de logísti
ca, distribució i activitat econòmica. 

El nou marc econòmic de flexibilització i globalit
zació dels mercats està comportant canvis impor
tants en la forma de localitzar l'activitat i la pobla
ció en el territori. El territori esdevé una variable 
fonamental en la generació d'avantatges compara
tius i en l'obtenció de rendiments creixents en la 
producció industrial i, en conseqüència, la dotació 
d'infraestructures de transports i les comunica
cions es converteixen en peces clau del nou model 
de desenvolupament 

Dins dels projectes més significatius dels propers 
anys, destaca la plataforma del delta del Llobregat. 
El Pla delta és un conjunt d'actuacions en matèria 
d'infraestructures i d'ordenació urbanística que 
tenen com a objectiu convertir Barcelona en una 
plataforma logística de distribució del sud d'Eu
ropa. 

El Pla delta és una experiència de cooperació inte
radministrativa en què participa l'Estat, la Gene
ralitat de Catalunya i els ajuntaments dels munici
pis afectats, tot i que el pes de la inversió recau 
principalment en l'Estat. 

El conjunt de les noves infraestructures més 
importants previstes a Barcelona originaran 
un important impacte sobre la producció, la 
renda i l'ocupació del territori de l'àrea metro
politana. 
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INDICADORS 


Pefil de la ciutat 1988 1994 1994/1988 

Renda Familiar Disponible per càpita 
(pres. constants de 1993) 1.496.661 1.818.790 21,52% 1987-1993 

Productivitat aparent (PIB/ocupat) 
Milions ptes corrents 5,19 8.04 54,91% 1990-1994 
Milions ptes constants 5,19 6,37 22,74% 1990-1994 

Densitat població (hab/Km') 17.504 16.461 -5,96% 

Esperança de vida 77,11 77,55 0,57% 1988-1993 
Homes 73,33 73,52 0,26% 1988-1993 
Dones 80,58 81,26 0,84% 1988-1993 

!ndex d'envelliment 
(pob.de més 65 anys/pob.entre 0-14 anys) 82,6 120,5 45,88% 1986-1991 

Activitat econòmica 

PIB (bilions pres corrents) 3,9 5,2 7,9* 1990-1994 

PIB (bilions pres constants 1990) 3,9 4,2 1,8* 1990-1994 


Població ocupada per sectors (%) 
Indústria 34,15 21,34 -12,81 variació percentual 
Construcció 6,94 5,9 -1,04 variació percentual 
Serveis 58,91 72,76 13,85 variació percentual 

Taxa d'atur (% po b. activa) 15,5 12,0 -22,58% 1987-1994 
Taxa d'activitat (pob.activa/pob.toral) 39,90% 44,00% 10,28% 
Ocupació (milers persones) 661,7 651,4 -1,56% 
Atur (milers persones) 97,1 86,9 -10,50% 
Demandes ocupació INEM (milers) 274,6 282,5 2,88% 
Contractes registrats a INEM (milers) 291,1 313,8 7,80% 

Conferències tel.intern. (milers) 12.524 31.932 154,97% 

Volum contractació Borsa (milers milions pres) 592,8 943,5 59,16% 


Consum electricitat (Gwh) 4.174,9 4.922,7 17,97% 

Consum de gas canalitzat (milions termies) 2.047,2 2.526,1 23,39% 


Tràfic mercaderies port (milers tones) 17.963,0 20.389,8 13,51% 
Tràfic mercaderies aeroport (milers tones) 55,6 58,9 5,94% 
Trànsit passatgers port (milers persones) 739,8 554,2 -25,09% 
Trànsit passatgers aeroport (milers persones) 7.234,1 10.296,7 42,34% 

Pernoctacions en hotels (milers) 3.896,7 4.704,7 20,74% 1990-1994 
Matriculació turismes 67.843 40.097 -40,90% 
Turismes I 1000 habitants 383 440 14,76% 

Nota (*) Taxa de variació anual acumulativa. 
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Espais públics 1988 1994 1994/1988 

M 2 verd urbà/habitant 3,7 5,2 40,54% 1986-1994 
Espais lliures públics/àrea urbana 6,53% 10,03% 53,60% 1986-1994 
Espais lliures públics (ha.) 473,57 726,88 53,49% 
Ha. zones vianants 84,8 97,1 14,50% 
Ha. parcs urbans 413,8 521,4 26,00% 
Arbrat viari 102.059 138.017 35,23% 
N° jardineres 828 1.383 67,03% 1991-1994 
N° bancs 18.720 21.553 15,13% 1991-1994 

Xarxa de servei al carrer 

Km xarxa clavegueram 1.045 1.273 18,37% 
N° fonts públiques 1.178 1.478 25,47% 
N° fonts ornamentals 108 189 75,00% 
N° contenidors 17.891 24.059 34,48% 
N° papereres 5.210 5.888 13,01% 1991-1994 
Residus domiciliaris (tones) 580.987 649.807 11,85% 
Punts de llum diaris 95.600 99.050 3,61% 
N° carrers pavimentats 173 150 -13,29% 1991-1994 
Actuacions pavimentació (m2

) 607.087 321.912 -46,97% 1991-1994 

Vigilància ambiental 

S02 (g/m') 40 12 -70,00% inclou canvi 

Fums(g/m') 56 44 -21,43% analítica 


Qualificació sanitària de les platges(*) 
Nova Mar Bella dolenta apra millora 1992-1994 
Mar Bella dolenta apra millora 1992-1994 
BogareU dolenta òptima millora 1992-1994 
Nova Icària dolenta òptima millora 1992-1994 
Barceloneta-Hospital del Mar apra apta estable 1992-1994 
Barceloneta-Banys Orientals apta apta estable 1992-1994 
Barceloneta-Banys Sant Sebastià apta apra estable 1992-1994 

Nora: (*) El control de la qualitat de les aigües de bany es realitza entre l' 1 de juny i el 30 de setembre. 
La qualitat de l'aigua és apta pel bany quan els valors de les anàlisis microbiològiques no superen els 
valors límits exigits per la llei, en cas contrari la qualitat de l'aigua és dolenta. Finalment, si no es s upe
ren ni els valors límits exigits ni els valors guia recomenats. 

Cultura 1988 1994 1994/1988 

Seients biblioteques 7.708 9.983 29,51% 
Lectors biblioteques (milers) 4.651 6.640* 42,76% 
Visitants museus (milers) 2.594 2.976 14,73% 
Representacions teatrals 4.646 7.315 57,45% 
N° exposicions 1.126 1.128** 20,79% 1991-1994 

Nota: (*) Sense biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra. (**) Sense centres cívics. 
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Educació 

Taxa escolarització (alum./pob. edat escolar)* 

Parvulari (3-5 anys) 

EGB (6-I3 anys) 

BUP-COU (14-I7 anys) 

FP (14-IS anys) 

Ensenyament (no universitari) 

Alumnes/professor 

Ensenyament (universitari) 

Alumnes/ professor 

Taxa d'analfabetisme 


84% 
ll6o/o 
76% 
38% 

I8,39 

20,08 
2,30% 

I 06% 

I 07% 

74% 

40% 


I5,59 


I9,00 

O, ISo/o 


22 variació percentual 
-9 variació percentual 
-2 variació percentual 
2 variació percentual 

I986-I99I 
-I5,23o/o 

-5,38% 
-2,I2 

Nota(*) Taxa d'escolarització pot ser superior a IOO perquè inclou els alumnes repetidors i els provi
nents d'altres municipis. 

Habitatge 

Preus habitatge/Renda anual 
Nova planta 
Segona mà 
Preus habitatge (pres de I994) 
Pres/m' nova planta 
Pres/m' segona mà 
Preus lloguer habitatge (ptes/m2

) 

N° habitatges iniciats 
N° habitatges acabats 

Habitatges unifamiliar/ plurifamiliar 
M'sostre habitatge unifamiliar 
M'sostre mitjà/habitatge 
M' sostre habitatge plurifamiliar 
M' sostre mitjà/habitatge 

I2,46 
ll,04 

205.029 
201.084 

1.239 

3.480 
3.302 

4,45% 
29.300 
305,20 

246.452 
II4,I5 

I0,93 
9,7 

230.485 
2I2.757 

1.025 

2.756 
2.I30 

5,8I o/o 
53.892 
390,52 

232.449 
97,87 

-I2,28o/o 
-I2,I4o/o 

I2,42o/o 
5,8I o/o 

-I7,27o/o 

-20,80% 
-35,49% 

30,68% 
83,93% 
27,96% 
-5,68% 

-I4,26o/o 

I989-I993 

I989-I993 


I992-I994 

fins a I993 
fins a I993 
fins a I993 
fins a I993 
fins a I993 

Preus venda locals comercials (ptes/m2
) I84.943 I49.855 -I8,97o/o I992-I994 


Preus lloguer oficines (pres/m' mes) 1.396 1.053 -24,57% I992-I994 


Circulació 

IMD (intensitat mitjana diària de tràfic) 
Diagonal entrada 
Meridiana entrada 
Diagonal sortida 
Meridiana sortida 
Aragó 
Gran Via 

85.009 
76.759 
54.643 
67.276 
97.926 
53.265 

6l.l88 
56.656 
43.I78 
52.375 
81.063 
47.877 

-28,02% 
-26, I9o/o 
-20,98% 
-22,I5o/o 
-I7,22o/o 
-IO,I2o/o 

I990-I994 
I990-I994 
I990-I994 
I990-I994 
I990-I994 
I990-I994 
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Velocitat de recorregut 
Diagonal entrada 25,3 28,3 11,86% 1990-1994 
Meridiana entrada 34,8 33,1 -4,89o/o 1990-1994 
Diagonal sortida 31,6 29,6 -6,33o/o 1990-1994 
Meridiana sortida 33,8 31,3 -7,40o/o 1990-1994 
Aragó 19,4 23,1 19,07% 1990-1994 
Gran Via 19,7 24,9 26,40o/o 1990-1994 

N ° Accidents circulació 16.859 10.645 -36,86% 
Ferits/ accidents 0,86 0,92 7,09o/o 
N° ferits en accidents 14.497 9.803 -32,38% 
N° morts en accidents 98 60 -38,78% 

Transport Públic 

Index d'ocupació (viatgers/Km útil) 
Metro 
Autobús 

5,39 
5,65 

4,89 
5,70 

-9,28o/o 
0,88o/o 

N° viatgers (milers) 
Metro 
Autobus 

253,9 
185,9 

238,1 
173,4 

-6,22o/o 
-6,72% 

Places-Km aferrades (milions) 
Metro 10.226,1 10.765,4 5,27o/o 
Autobús 3.104,1 3.272,4 5,42o/o 

Velocitat comercial (Km/h) 
Metro 
Línia 1 26,7 29,8 11,61% 
Línia 3 25,7 28,4 10,51 o/o 
Línia 4 28,0 28,3 1,07o/o 
Linia 5 27,3 27,0 -1,1 Oo/o 
Autobús 12,9 14,2 10,08o/o 

Km carril Bus 47,8 64,3 34,52o/o 

Seguretat 1988 1994 1994/1988 

Index de victimització (*) 21,6 18,0 -16,67% 

Index de denúncia (*) 33,8 40,1 18,64% 

N° intervencions de la GU 5.357 7.176 33,96% fins a 1993 

Població reclusa (n° interns) 2.864 2.622 -8,45% 
Preventius 1.759 1.075 -38,89% 
Penats 1.105 1.547 40,00% 

Nom: (*)Els índexs de victimització i de denúncia provenen de les enquestes de vicrimització. El de victimirzació és el percentatge d'in
dividus que han sofert alguna experiència de vicdmirzació. El de denúncia és el percentatge d'experiències de victimització que han denun
ciat els ciutadans enquestats. 
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Salut Pública 

Taxa de mortalitat (tant per mil) 9,4 10,3 9,57% 

Personal sanitari hospitals/1000 hab 8,78 10,27 16,97% fins a 1992 

Personal sanitari hospitals/llit 1,41 ],54 9,22% fins a 1992 

Llits hospitals/1000 hab. 6,22 6,66 7,07% fins a 1992 

Taxa incidència/100000 hab. 
Tuberculosi 58,3 60 2,92% 1988-1993 
SIDA 16,31 23,65 45,00% 1988-1993 

Morts per reacció drogues 102 125 22,55% 

Altres serveis 

N ° instal·lacions esportives 1.126 2.145 90,50% 

N° línies telèfons/100 hab 47 54 14,89% 

N° línies tel. mob/1000 hab 0,6 11,7 1850,00% fins a 1993 

Oferta Hotelera 
No establiments 97 158 62,89% 
No places 16.027 27.542 71,85% 

Ocupació hotelera sobre les habitacions(%) 71,0% 54,5% -23,24% 
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PRIORITATS DEL GOVERN MUNICIPAL 


El Programa d'actuació municipal és una propos
ta exhaustiva de mesures de govern que cobreixen 
rots els àmbits de l'activitat municipal, tant secto
rialment com territorialment, a partir d'uns eixos 
programàtics sobre els quals s'haurà de concentrar 
l'èmfasi del treball dels propers anys. 

Aquests eixos programàtics són la representació de 
les necessitats de la ciutat per tal d'enfortir el seu 
desenvolupament i l'equilibri social, i representen 
una aposta per continuar fent de Barcelona una 
ciutat ben governada, on els ciutadans i ciutadanes 
se sentin representats i escoltats i la qualitat de vida 
i dels serveis públics assoleixi uns estàndards més 
que satisfactoris. 

Eixos programàtics 

Aprovar i posar en marxa la Carta municipal. 
Aquest és l'instrument que ha de proporcionar a 
l'Ajuntament de Barcelona l'autoritat que el 
govern d'una gran ciutat necessita. Gràcies a la 
Carta municipal l'autoritat municipal podrà ser 
més efectiva en la regulació de la convivència ciu
tadana i farà possible el desenvolupament de la jus
tícia local i de la capacitat d'autorganització. 

Potenciar de la descentralització i la participació. 
Representa la plasmació pràctica de l'objectiu polí
tic de la proximitat amb els ciutadans, amb el qual 
es pretén millorar i reforçar l'exercici quotidià de la 
democràcia en l'àmbit local. En aquesta línia, es 
donarà un nou impuls a la descentralització terri
torial de la gestió traspassant noves i importants 
competències en matèria d'urbanisme, serveis ur
bans i seguretat als Districtes municipals, perquè les 
decisions es prenguin encara més a prop dels pro
blemes. Al mateix temps es reforçarà, dins del seu 
àmbit territorial, el paper dels Districtes, als quals 
s'atorgarà un relleu polític més alt, tant pel que fa 
als seus òrgans de govern com de participació. 

El foment de l'ocupació. La millora dels nivells 
d'ocupació dels ciutadans de Barcelona és un 
objectiu primordial de l'acció de govern, al qual es 
pretén contribuir des del municipi a través de la 
creació de les condicions que facilitin el creixe
ment del teixit econòmic de la ciutat. En aquest 

camp el paper que correspon al municipi és el d'a
gent emprenedor que facilita i crea condicions per
què la ciutat sigui centre de noves inversions. 

La promoció de l'habitatge assequible . .Lhabitatge 
és un element imprescindible de la qualitat de vida 
i la dignitat personal, que ha d'estar a l'abast de 
tots els ciutadans, si es vol que Barcelona continuï 
essent una ciutat socialment i demogràficament 
equilibrada. Per aquest motiu es pretén que la polí
tica d'habitatge sigui fonamental durant el proper 
mandat i en especial les iniciatives adreçades a 
millorar l'oferta de lloguers assequibles per a joves. 

La mobilitat i el transport públic metropolità. 
Gràcies a l'enorme esforç inversor en infraestruc
tures ·dut a terme durant els darrers anys, 
Barcelona ha millorat notablement la seva mobili
tat i l'accessibilitat metropolitana. Ara cal conti
nuar amb l'esforç inversor en la millora i extensió 
de la xarxa del transport públic, del qual depèn la 
mobilitat de bona part dels barcelonins i barcelo
nines i és un element cabdal de la qualitat de vida 
dels nostres barris. 

El marc de referència dels programes 
municipals 

Els cinc eixos programàtics principals de l'acció de 
govern han de ser desenvolupats dins d'un marc de 
referència, vàlid per al conjunt dels programes mu
nicipals continguts al Programa d'actuació muni
cipal, i que són els següents: 

Una ciutat ecològicament sostenible. Els progra
mes municipals hauran de tenir en compte que el 
respecte al medi ambient és un referent bàsic de 
l'acció municipal en conjunt. 

I.:equilibri econòmic i financer. Això implica un 
esforç per a la contenció de la despesa corrent i la 
reducció de la pressió fiscal en un 1 O% al llarg dels 
propers quatre anys, que sigui compatible amb el 
retorn de part del deute i el manteniment dels ni
vells d'inversió. Per tal de materialitzar aquest ob
jectiu és necessari cercar el finançament adequat 
dels serveis substitutoris i aconseguir un millor 
tracte en els Fons de Cooperació Local. 
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La qualitat dels serveis públics. La qualitat ha de 
convertir-se en un dels referents principals de totes 
les accions municipals i de la gestió dels seus serveis, 
que han de ser dissenyats i aplicats segons les neces
sitats dels ciutadans al servei dels quals es troben. 

Barcelona en el Món 

La dimensió metropolitana de Barcelona. Barce
lona és un realitat física que va més enllà dels seu 
estricte límit municipal. Cal que aquest fet sigui 
reconegut i hem de treballar per tal que la ciutat, 
a través del seu govern, sigui activa i influent en les 
decisions que afecten el seu entorn metropolità, 
del qual depenen el futur desenvolupament i l'e
xecució de les infraestructures que aquesta unitat 
metropolitana necessita. 

El lideratge de Barcelona dins del seu àmbit terri
torial sud- europeu i mediterrani. Barcelona ha de 
tenir la voluntat de ser capdavantera dins del seu 
àmbit més immediat: de la regió metropolitana, 
del país del qual és capital, Catalunya, i de la regió 
sud-europea i del Mediterrani, dins la qual és la 
ciutat més important des del punt de vista demo
gràfic i econòmic i que està format per l'arc que 
engloba les ciutats de Barcelona, Tolosa, Montpe
ller, Saragossa, València i Palma de Mallorca. 

La dimensió internacional i mundial de Barcelo
na. Cal accentuar la integració de Barcelona dins 
de l'economia mundial com a millor garantia del 
desenvolupament futur i de la millora de l'ocupa
ció i la qualitat de vida, tal com s'estableix dins 
dels objectius del li Pla estratègic. 

Barcelona, Ciutat de Qualitat 

La qualitat és un objectiu de ciutat. Barcelona, que 
és coneguda arreu per la seva transformació, ha de 
convertir-se en una ciutat de qualitat, on les coses 
funcionin, tant les que són competència de l'Ad
ministració municipal com les que depenen del 
sector pnvat. 

:CAjuntament participa en la volunrat expressada 
en el II Pla estratègic de Barcelona de fer de la qua
litat un dels objectius col-lectius per als propers 
anys. I.: aportació municipal a aquest objectiu ge
neral és el seu Pla de qualitat, el qual es pretén que 

serveixi d'estímul perquè se'n posin en marxa 
molts altres enrre les activitats productives, de ser
veis i institucionals. 

La qualitat s'ha de convertir en un dels principals 
marcs de referència del treball quotidià dels serveis 
municipals, com a aplicació pràctica del principi 
que la ciutadania, que sosté les activitats munici
pals amb el seu esforç impositiu, tenen dret a rebre 
uns serveis públics de qualitat, que li proporcioni 
la màxima satisfacció a un cost raonable. Millorar 
de forma conrinuada la qualitat del servei munici
pal és un dels objectius fonamentals. 

Igualmenr, i en la línia de recerca de l'eficiència en 
l'actuació municipal, la millora de la qualitat ha de 
contribuir a l'economia de recursos i a reduir les 
despeses extraordinàries que poden ser ocasionades 
pel funcionamenr incorrecte d'algun servei. La dis
minució dels errors i del mal servei ha de suposar 
una font considerable d'estalvi. 

PRINCIPIS D'ACTUACIÓ PERA LA 
MILLORA DE LA QUALITAT 

La qualitat no s'assoleix com a fruit del voluntaris
me, ni de l'exclusiva existència d'un pla, sinó com 
a conseqüència d'un procés global que ha de tenir 
en compte: 
- Un fort compromís del govern municipal. 
Com tot procés que té com a objectiu el canvi en 
les actituds i les formes de treball, la millora de la 
qualitat requereix un fort compromís per part dels 
qui tenen la màxima responsabilitat decisòria. La 
creació d'un nova responsabilitat política que té 
com a encàrrec explícit el desenvolupamenr de les 
iniciatives de qualitat exemplifica aquesta voluntat. 
- Una responsabilitat compartida. La qualitat no 
ha de ser la responsabilitat exclusiva d'un òrgan 
especialitzat, sinó del conjunt de l'organització 
municipal. Directius, tècnics i treballadors muni
cipals en conjunt són la peça clau. Cada servei ha 
de treballar amb l'objectiu de millorar la satisfac
ció dels seus clients. 
- Un treball progressiu. La qualitat és un objec
tiu permanent, que s'assoleix al llarg del temps, 
com a fruit del desenvolupament d'un pla que no 
aspira a transformar les coses d'un dia a l'altre. 
- Transparència. La transparència és un principi 
fonamenral del Pla. Els ciutadans tenen dret a 
conèixer el rendiment dels serveis municipals i els 
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nivells de qualitat assolits. Els estàndards de quali

tat que cada servei es compromet a oferir i els indi

cadors dels resultats reals que s'obtinguin en cada 

cas han de ser publicats periòdicament. 


LA QUALITAT COM A COMPROMÍS AMB 

ELS CIUTADANS 


robjecriu de millora de la qualitat es concretarà en 

un Pla de qualitat, com a compromís explícit que 

ha de fer realitat la convicció de partida segons la 

qual l'Ajuntament ha d'estar atent a les necessitats 

ciutadanes, satisfer-les oferint el millor servei pos

sible al mínim cost, obrir-se a la participació dels 

ciutadans i tenir en compte les seves opinions. 


Obtenir nivells de qualitat més alts. Cadascun 

dels serveis municipals farà públics els nivells explí

cits de qualitat que es compromet a assolir amb la 

finalitat d'augmentar el grau de satisfacció dels ciu

tadans. Aquests nivells de qualitat es determinaran 

d'acord amb les expectatives dels ciutadans. En 

cada cas el compromís estarà adequar a la natura

lesa del servei que s'ha de prestar i a la racionalitat 

del cost, però en tots els casos es procurarà asse

gurar: 

- Tracte amable, cordial i respectuós per part dels 

empleats municipals 

- ragilitat i la rapidesa en atendre qualsevol peti

ció o tràmit, incloent compromisos explícits sobre 

terminis. 

- I:accessibilitat dels serveis, per ral que tothom 

els pugui utilitzar còmodament. Els horaris d'a

tenció i de prestació dels serveis s'adequaran a les 

necessitats dels ciutadans. Les dependències muni

cipals s'adaptaran per facilitar-ne l'ús a qualsevol 

persona amb dificultats de mobilitat. 

- Una atenció cada vegada més personalitzada, 

que tingui en compte les diferents situacions i les 

necessitats individuals. 


Informació i transparència. Els ciutadans i ciuta

danes de Barcelona tenen dret a conèixer puntual

ment el rendiment i la qualitat dels serveis que 

paguen amb els seus impostos. I.;Administració ha 

de ser transparent per als ciutadans i eliminar qual

sevol secretisme. Per aquest motiu s'establirà el 

compromís de: 

- Tots els serveis de l'Ajuntament publicaran 

periòdicament els seus indicadors de qualitat. 

Periòdicament els ciutadans coneixeran el nivell de 


qualitat dels serveis públics, com treballen i quin 
és el grau d'acompliment dels estàndards de quali
tat fixats. I.;Ajuntament es compromet a la millo
ra contínua de la qualitat dels seus serveis i a fer
los més eficients. Els ciutadans seran informats 
dels costos dels serveis rebuts. 
- Identificar els servidors públics. Tots els emple
ats municipals portaran el seu nom visible quan 
treballin de cara al públic i s'identificaran en la 
correspondència regular amb els ciutadans. 
- Informar als ciutadans sobre com emprar els 
serveis que presta l'Ajuntament i la forma d'acce
dir-hi. Qualsevol barceloní tindrà informació 
detallada, clara, entenedora i actualitzada sobre els 
diferents serveis de la ciutat i les condicions de 
funcionament per tal de fer-ne el millor us. 
- Donar explicacions puntuals i clares si es pro
dueix un mal servei i reparar el perjudici causat al 
ciutadà. Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a 
rebre una explicació clara i disculpes quan els ser
veis prestats per l'Ajuntament tenen fallides. En 
tots els serveis hi haurà un sistema per recollir les 
queixes i els suggeriments dels ciutadans, i es 
prendrà el compromís explícit dels seus responsa
bles de contestar sempre i donar explicacions. 
- Les queixes i suggeriments es recolliran de 
manera sistemàtica i s'enquestarà periòdicament 
els ciutadans per tal de conèixer el grau de satis
facció pels serveis rebuts de l'Ajuntament. I.; opi
nió expressada pels ciutadans es farà pública i serà 
tinguda en compte per preveure i millorar els ser
vels. 

Participació. Els ciutadans i ciutadanes no han de 
ser subjectes passius en el procés de millora de la 
qualitat i han de ser consultats, han de poder in
fluir sobre els serveis que ha de prestar l'Ajunta
ment i intervenir en la seva gestió. I.;Administració 
municipal estarà doncs, atenta a les preferències i 
opinions expressades pels representants socials i 
eixamplarà els espais de participació per tal que l'o
pinió ciutadana sigui present allà on es decideix la 
naturalesa i el caràcter dels serveis que cal prestar. 
Amb aquest objectiu es pretén: 
- Crear consells de participació ciutadana, vin
culats a cadascun dels serveis, sempre que la seva 
naturalesa ho pemeti. Els ciutadans i les seves enti
tats representatives tindran establerts canals clars 
per fer efectiu el dret a la participació. 
- Desenvolupar la cogestió dels serveis, a través 
de la implicació d'associacions i d'entitats socials 
en la gestió directa dels serveis municipals. 
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Corresponsabilitat. La ciutadania és també res
ponsable de la bona marxa de la ciutat. La com
plicitat entre els ciutadans i l'Ajuntament, basada 
en els valors cívics que són propis de l'exercici de 
la ciutadania democràtica, és una aportació bàsica. 
En conseqüència també es demana que els ciuta
dans i les ciutadanes contribueixin a la millora de 
la qualitat dels serveismitjançant: 
- El civisme en l'ús dels serveis per tal d'evitar 
despeses innecessàries causades pels usos incorrec
tes o mancats de respecte pel que és de tots. 
- La comprensió davant les dificultats objectives 
que es poden produir en la gestió dels serveis i que 
no són atribuïbles a una fallida municipal. 
- El seguiment de les indicacions i les recoma
nacions municipals, que estan pensades perquè els 
sèrveis siguin més efectius i costin menys. Els estal
vis beneficien tothom i permeten reduir els im
postos. 

LES "CARTES DE SERVEIS" 

Per tal que la qualitat tingui un contingut explícit, 
es promourà que cada servei, empresa o institut 
municipal faci pública i doni a conèixer als seus 
usuaris una "carra de serveis,,, que reculli els seus 
compromisos explicitats quant a estàndards de 
qualitat, transparència, informació i atenció als 
ciutadans i ciutadanes. 

El grau d'acompliment dels compromisos de qua

litat serà periòdicament controlat i els resultats 

publicats, al mateix temps que s'impulsaran pro

cessos de millora contínua. Està previst que les pri

meres "cartes de serveis" que es publiquin siguin 

les corresponents a: 

- Informació i atenció al públic per a tràmits mu

nicipals 

- Empresa de Transports Metropolitans de Bar

celona 


Guàrdia Urbana de Barcelona 

Serveis de Recaptació 

Obres al carrer 

Instal-lacions esportives 

Aparcaments municipals (SMASSA) 

Parcs i Jardins 


A aquestes cartes de serveis hauran de seguir de 
forma progres~iva les corresponents a altres serveis 
i empreses municipals. 

ELS INDICADORS DE QUALITAT 

I.:Ajuntament de Barcelona, dins la línia de trans
parència que és part fonamental del Pla de quali
tat, es compromet a publicar de forma periòdica 
els indicadors de qualitat de la ciutat. Inicialment 
el compromís es concretarà en la publicació dels 
indicadors que tot seguit es llisten. 

INDICADORS DE QUALITAT DE LA CIUTAT DE BARCELONA 


SERVEI O ACTIVITAT INDICADOR 


MOBILITAT Dades objectives 
IMD a les vies principals 
Velocitat de recorregut per itineraris 
Núm. accidents 
Núm. accidents amb víctimes 
Núm. accidents mortals 
Índex d'indisciplina viària 

MOBILITAT Percepció segons enquesta 
Puntuació comunicacions de la ciutat 
Puntuació fluïdesa del trànsit 
Puntuació facilitat aparcament 
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TRANSPORT POBLJC Dades objectives 
Índex ocupació bus 
Índex ocupació metro 
Velocitat comercial bus 
Índex d'accessibilitat per a disminuïts 
Hores avaria metro 

TRANSPORT P0BLJC Percepció segons enquesta 
Valoració general transporr públic 
Valoració usuaris del transport públic 
Valoració no usuaris del transporr públic 

MEDIAMBIENT Dades objectives 
Nivell 502 
Nivell partícules 
M' quadrats zona verda/habirant 

MEDI AMBIENT Percepció segons enquesta 
Valoració absència de soroll 
Valoració absència de contaminació 
Valoració zones verdes 

MANTENIMENT Dades objec!ives 
Percentatge recollida selectiva de residus urbans 
Índex control neteja viària 
Hores avaria enllumenat públic 

MANTENIMENT Percepció segons enquesta 
Valoració neteja viària 
Valoració enllumenat públic 

SEGURETAT Dades objectives 
Núm. de denúncies delictes 
Índex de victimització 
Temps mirjà arribada bombers a sinistre 

SEGURETAT Percepció segons enquesta 
Valoració de la seguretat 
Valoració de la GUB 

INFORMACIÓ MUNICIPAL Dades objectives 
Percentatge trucades ateses O 1 O sobre rebudes 
Temps migtjà d'espera O 1 O 

INFORMACIÓ MUNICIPAL Percepció segons enquesta 
Valoració serveis informació municipals 

ATENCIÓ AL POBLJC Dades objectives 
Temps mitjà resposta llicències 
Percentatge reclamacions impostos municipals 
Percentatge tràmits telefònics sobre roral 

ATENCIÓ AL POBLJC Percepció segons enquesta 
Valoració atenció al públic 
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UN NOU IMPULS DESCENTRALITZADOR: EL TERRITORI 


Apropar l'administració municipal als ciutadans i 

ciutadanes i obrir vies de participació ha estat un 

dels objectius permanents del govern municipal 

democràtic que s'inicià ell979. En aquesta direc

ció s'han donat passos significatius, entre els quals 

destaca la creació l'any 1984 de l'actual estructura 

territorial descentralitzada, amb deu districtes mu

nicipals que, mitjançant un esforç continuat, han 

aconseguit convertir-se en un referent cada vegada 

més positiu de la vida municipal. 


Amb la descentralització de competències als dis

trictes s'ha volgut acostar la capacitat de decisió al 

punt on es produeixen els problemes i les necessi

tats d'intervenció, amb la voluntat de millorar l'e

ficàcia, però també amb l'objectiu que els ciuta

dans sentin com a pròpia i propera la institució 

política que té encomanada la gestió de serveis que 

són essencials per al normal i ple desenvolupament 

de la vida a la ciutat. 


I.: experiència positiva que el funcionament dels 

districtes representa, amb el seu capital acumulat 

de credibilitat, permet plantejar un nou esforç di

rigit a potenciar la proximitat entre la institució 

municipal i la ciutadania de Barcelona i la seva 

participació en els afers públics locals, des de la 

convicció que ambdues són exigències democràti

ques a les quals cal donar resposta posant en marxa 

els següents objectius: 

- Desenvolupar en l'àmbit municipal, en la rela

ció entre òrgans centrals i descentralitzats, el 

mateix principi de subsidiarietat que Barcelona 

reclama en la seva relació amb la resta d' adminis

tracions, com a via per aconseguir més proximitat 

entre Administració municipal i ciutadania. 

- Enfortir la capacitat de direcció política del 

Districte sobre el seu territori i la seva percepció 

com la instància decisòria que se situa més prope

ra als problemes dels ciutadans. 

- Millorar els canals de participació ciutadana i la 

comunicació amb els responsables electes. 


I.:operativització d'aquests objectius, que són con

gruents amb l'esperit de la Carra Municipal, s'a

consegueix a través de: 

- La transferència de noves competències. Tot 

allò que es pugui fer descentralitzadament no s'ha 

de continuar fent des dels òrgans centralitzats, tant 


per motius de coherència amb el principi de pro
ximitat com d'eficàcia en la gestió, que ha de 
guanyar en rapidesa i capacitat d'adaptació a la 
realitat,. Per aquesta raó, al llarg del mandat els 
districtes incrementaran les seves competències en 
matèries urbanístiques, de protecció ciutadana i 
Guàrdia Urbana, de manteniment urbà i altres ser
veis. També es potenciarà l'autoritat del Districte 
amb transferències de competències de control i 
sancionadores. 
- I.: increment de recursos per a inversions. Els 
Districtes rebran una atenció preferent en matèria 
d'inversions i es duplicarà la inversió directa als 
barris, a través del fons d'inversions dels districtes. 
- Una nova estructura política pels districtes. 
I.: ampliació de competències i la millora de la capa
citat de gestió dels districtes ha d'anar acompa
nyada del seu reforçament com a òrgan de repre
sentació política i del seu paper institucional dins 
l'àmbit territorial que li pertoca, amb la implicació 
directa dels responsables electes en els problemes 
quotidians del territori. Amb aquestes finalitats es 
crea un nou model d' estrucutura política directiva 
dels districtes, basada en els principis següents: 
- Els responsables electes han de tenir com a tasca 
primordial la formulació i l'impuls de polítiques, la 
interlocució amb els agents socials i ciutadans, el 
lideratge i l'establiment d'objectius programàtics. 
- Les funcions de comandament polític i de ges
tió quotidiana dels serveis han d'estar separades. 

Amb aquesta finalitat es reforçarà la funció de co
mandament gerencial amb més atribucions en la 
gestió dels recursos humans, econòmics i d'infor
mació per a la gestió. 
- Es potenciarà la imatge pública dels districtes i 
el seu pes polític a través de la creació de la figura 
del president del Consell de Districte, el qual tin
drà funcions de representació pública al districte i 
de presidència del plenari, mentre es reserva al 
regidor de Districte la responsabilitat executiva 
més immediata sobre el funcionament dels serveis. 

La posada en marxa del nou model ha de perme
tre fer realitat l'objectiu de disposar d'uns distric
tes amb més competències i recursos, gestionats de 
manera eficient i professional, més propers a la 
ciutadania i que siguin institucions políticament 
rellevants dins del seu territori. 
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1. Districte de Ciutat Vella 

Ciutat Vella ha estat els darrers anys objecte d'una 
atenció prioritària per tal de superar les mancances 
i el procés de degradació en què es trobava. La 
suma de les inversions realitzades pel conjunt dels 
agents tant urbanístics com econòmics i socials, i 
la millora en la gestió i racionalització dels recur
sos econòmics i humans, han permès que Ciutat 
Vella estigui canviant la seva fesomia. 

Avui, el districte es troba immers en un procés de 
millora integral que permet, sense donar peu a la 
relaxació i a la involució, afrontar els reptes de 
futur amb optimisme. 

Els principals objectius de l'actuació del Districte 
per als propers quatre anys són els següents: 

Revitalització integral. Continuar els treballs que 
estan en marxa, amb especial atenció a les millores 
socials i econòmiques de la població, i a l'acaba
ment dels PER! que permeten l' esponjament del 
districte i l'obtenció de sòl per a zones verdes, 
equipaments i habitatges. 

Rehabilitació dels habitatges privats. Prioritzar i 
incrementar els ajuts i els acords per aconseguir
ho. Promoure una millora en les condicions d'ha
bitabilitat de les cases que ocupen les famílies del 
districte i posant al mercat habitatges de segona 
mà rehabilitats per a noves famílies joves i nous 
habitants. 

Promoció de la construcció de nous habitatges. 
Aprofitar el sòl alliberat per les actuacions urba
nístiques, i construir també apartaments i residèn
cies per a gent gran. 

Reallotjament d'afectats urbanístics. Continuar la 
política actual que consisteix a reallotjar als afec
tats urbanístics dins de l'entorn de barri o distric
te, en habitatges socials nous o rehabilitats. 

Reformes urbanístiques dels barris. Prosseguir 
l'impuls actual amb l'aplicació dels plans urbanís
tics previstos al Raval (Pla central), al Nucli Antic 
(jardins i obertura av.. Cambó), al Gòtic (Frontó 
Colom), i a la Barceloneta (passeig Marítim). 

Noves polítiques de benestar social. Basar-les en 
un model normalitzat de les atencions dels serveis 

socials, que alhora intervinguin compensatòria
ment en els col·lectius de persones necessitades 
d'ajut. 

Augment dels recursos per als programes d'in
fants, joves i gent gran. Augmentar també els d'a
tenció a població marginal, i incorporar mesures 
d'acció positiva per a l'aplicació de les directrius 
marcades en el Pla municipal per a'les dones per 
tal de reforçar les actuacioos de lluita contra la 
desigualtat social i els desequilibris territorials en 
el districte i promoure la solidaritat ciutadana. 

Implantació total del Pla d'equipaments. Tant 
per als centres de barri com per als grans centres de 
ciutat, fer que l'ús de les noves instal·lacions espor
tives, culturals, educatives, d'oci i els centres cívics 
permeti millorar la relaçió entre els ciutadans, i 
també les seves condicions i qualitat de vida. 

Nou programa cultural. Ha de tenir com a eixos 
prioritaris la promoció i divulgació de la cultura 
popular, la incorporació de projectes culturals 
d'àmbit supraterritorial que faciliti l'atracció de 
fluxos de població a Ciutat Vella, l'afavoriment de 
la participació de moviments associatius i de 
col· lectius dels sectors culturals específics i la pro
moció de mecanismes de coordinació amb els dife
rents equipaments culturals ubicats a Ciutat Vella, 
ja siguin de districte o Ciutat. 

Acabament del Pla d'infraestructures. Millorar 
paviments, enllumenat, clavegueram i serveis cana
litzats, i ampliar el nombre d'aparcaments. 

Increment del manteniment i la neteja de la via 
pública. Aconseguir que els carrers, les places, les 
zones verdes i els parcs esdevinguin un veritable 
equipament públic, amb l'impuls consegüent a la 
millora de la qualitat de vida dels ciutadans i ciu
tadanes. 

Una millor mobilitat interna, una millor connec
tivitat dels barris Potenciar elsfluxos de viana~ts, 
el transport públic i els carrils bici. Es regularan els 
accessos de vehicles i s'afavorirà la mobilitat dels 
residents. 

Promoció de la centralitat de Ciutat Vella. Una 
centralitat que es basa en la seva condició de centfe 
històric, monumental i cultural, en relació a 
Barcelona i a l'àrea metropolitana. Això permetrà 
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la consolidació de la revitalització econòmica del 
districte, amb la incentivació de la instal·laci¡\ de 
noves activitats etnpresarials, cotnercials, univer
sitàries, artístiques, culturals i turístiques al costat 
de la residència de veïns, a través de l'aplicació d'un 
model que potenciï la mixticitat d'usos al districte. 

Adequació al ciutadà de la prestació dels serveis 
al Districte. Territorialitzar als barris les oficines 
d'atenció i informació integrals, que facin més 
àgils i eficients els serveis de l'Administració muni
cipal. 

Implantació de la policia comunitària a tot Ciu
tat Vella. Aprofundir en l'execució del Pla de segu
retat ciutadana del districte, posant especial interès 
en la coordinació policial i amb la fiscalia del dis
tricte, en les mesures de prevenció als barris, en 
l'impuls a programes de lluita contra les toxico
manies i en un seguiment participatiu dels proble
mes de seguretat. Reclamar la urgent implantació 
del jutge municipal de Ciutat Vella tan bon punt 
ho permetin les lleis del país, juntament amb la 
justícia ràpida i la justícia immediata. 

Promoció del diàleg i la participació. Promocio
nar el diàleg amb les entitats, les associacions, els 
veïns i les altres administracions públiques per tal 
que el projecte de Ciutat Vella es faci amb el con
sens social, que és del tot imprescindible. 

2. Districte de l'Eixample 

Els serveis i la terciarització han estat durant anys 
els aliats del districte de l'Eixample i li han permès 
desenvolupar-se-se rebent inversions dirigides a 
millorar-ne la connectivitat. Però aquesta mateixa 
terciarització és la que avui estreny la vida residen
cial del districte. 

Ara cal cercar l'equilibri i la mixticitat d'usos per 
mitjà d'inversions dedicades a zones verdes, equi
paments i habitatge a preu assequible. 

Els objectius de les actuacions previstes al districte 
de l'Eixample en el període 1996-99 són els 
següents: 

Aplicació rigorosa de l'ordenança de l'Eixample. 
Aconseguir l'equilibri d'usos entre oficines i habi
tatges. Crear una empresa mixta amb majoria pú

blica per a la rehabilitació de l'Eixample. S'impul
sarà la reforma dels patis interiors, estimulant la 
participació entre iniciativa privada i administra
ció, guanyant aparcaments o equipaments per als 
residents. 

Programa de creació d'habitatges assequibles. Un 
programa pensat per a joves en règim de lloguer i 
en pisos de mercat secundari rehabilitat. Fomentar 
campanyes que millorin la qualitat dels serveis de 
l'habitatge. Promoure la rehabilitació dels habitat
ges del districte, en especial dels més deteriorats. 

Un planejament ambiciós. Seran actuacions prio
ritàries la redacció i aprovació del Pla d'usos de 
l'Eixample, del projecte de zona de domini públic i 
del Pla especial d'equipaments de l'illa Fichet i de 
Villarroel-Londres, la redacció del Pla especial de la 
presó Model, la definició i concreció de la gran 
plaça de les Glòries amb el mercat de Bellcaire, i la 
reordenació dels entorns del mercat de Sant Antoni. 

Més sòl públic. Pel que fa a la gestió de sòl, es pre
veuen l'acabament dels processos d'expropiació 
iniciats al quadrienni 91-95. També es portarà a 
terme la segregació de Corxeres Borrell i la cessió a 
la Generalitat del dret de superfície per a la cons
trucció del CP Sant Antoni. 

Noves infraestructures. Es preveu l'acabament de 
la urbanització i de la construcció del pàrquing de 
l'av.. Misn·al; la reforma, ampliació i millora de les 
voreres del districte i dels passos de vianants. 

Una actuació decidida en la via pública. Intensi
ficar la política de transformació dels carrers que 
ho permetin en eixos de vianants; dignificar els 
eixos característics com la Gran Via, el passeig de 
Gràcia, el carrer d'Aragó o Marina, impedint el 
creixement del volum de circulació amb noves 
mesures dissuasòries. 

Mavorir la mobilitat al districte Eliminar defini
tivament les parades d'origen i final d'autobusos 
interurbans fora de l'estació del Nord. Incrementar 
el nombre d'aparcaments per a vehicles de dues 
rodes i regular les zones de càrrega i descàrrega. 

Una aposta clara pel vianant. Intensificar actua
cions com l'av .. Gaudí, la rambla de. Catalunya, 
l'av.. Mistral, el carrer Aragó, en benefici dels via
nants. 
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Potenciació dels consells de seguretat i prevenció 
i de les taules de coordinació policial Pel que fa a 
la policia comunitària, fomentar la seva coopera
ció amb els ciutadans. Realització de campanyes 
d' autosegurerat i sistemes de prevenció. 

Un increment notable del verd urbà i del respec
te ecològic. Incentivar l'alliberament d'interiors 
d'illa. Incentivar les iniciatives per aconseguir 
terrats i balcons verds. També fomentar i incenti
var l'aïllament acústic i tèrmic dels habitatges per 
millorar la qualitat de vida i l'estalvi energètic, i 
augmentar la utilització d'aigües de pluja i sub
terrànies per a neteja i rec, incorporant com a 
prova pilot criteris ambientals als equipaments 
públics de nova construcció. 

Una polftica de serveis socials que faciliti la par
ticipació i la integració. Reforçar el programa de 
supressió de barreres arquitectòniques a la via pú
blica i als edificis públics del districte. Potenciar la 
participació de tothom en tots els òrgans de parti
cipació del Districte. Equilibrar i dotar als barris 
del Districte dels equipaments necessaris mit
jançant el compliment d'un Pla d'equipaments del 
districte. 

Una atenció especial a la millora de la qualitat de 
vida de la gent gran. Incrementar i millorar tots 
els serveis adreçats a aquest col·lecriu, d'acord amb 
els principis de respecte i solidaritat. Potenciant el 
manteniment de la gent gran en el seu medi habi
tual amb plans de suport domiciliari i la creació de 
nous casals. Potenciart programes que afavoreixin 
la convivència de diverses persones en habitatges 
propis i tutelats. I dinamitzar el voluntariat social 
i l'associacionisme de la tercera edat. 

Acompliment de les previsions del mapa escolar. 
Alliberar el sòl públic que ho permeti. Es poten
ciarà i promocionarà el Centre Pedagògic i de Re
cursos. Es vetllarà per la transparència en els pro
cessos de matriculació. 

3. Districte de Sants Montjuïc 

Lobjectiu del Districte per a aquest període és anar 
més endavant, i vetllar molt especialment per la 
gent, per les persones, per la qualitat de vida dels 
barris, pel petit urbanisme, pel dia a dia, pel man
teniment i la millora de la qualitat dels equipa

ments i serveis. En definitiva, posar l'accent en tot 
allò que suposi una millora de les condicions de 
vida dels ciutadans i establir alhora més i millors 
canals de participació, aprofundint en experiències 
de cogestió i fent l'administració més penetrable i 
transparent. 

Aquesta intenció es concreta en unes polítiques 
clares que serveixin per optimitzar els serveis, en 
una decidida actuació en la revitalització dels 
barris històrics, en la construcció d'habitatges a 
preu assequible i en la rehabilitació del parc d'ha
bitatges ja existent. També es concreta en un 
esforç important per ral d'equilibrar els usos resi
dencials i comercials arreu del districte, poten
ciant la connecrivitat i el transport públic entre els 
diferents barris. I per últim es pot concretar en 
l'increment del contacte i la relació amb els veïns 
i les seves associacions, amb la voluntat que les 
actuacions que es duguin a terme des del Districte 
comptin amb el màxim consens dels ciutadans i 
ciutadanes. 

Els principals objectius d'actuació del Districte per 
als propers quatre anys són els següents. 

Revitalització dels barris històrics. Prosseguir els 
treballs engegats en el Pla de futur del Poble-sec i 
el Pla de la Bordeta, així com les previsions d'ur
banització i d'adequació com a zona de vianants 
d'espais significatius de Sants i Hosrafrancs. 

Priorització de la connectivitat entre zones dels 
diferents barris. Obrir i urbanitzar diversos carrers 
a la Zona Franca (carrers Ferrocarrils i Mineria), al 
Poble-sec (carrers Magalhaes, Bateries, Mirador del 
Poble-sec), i a la Font de la Guatlla (carrer Mont ...
far). Continuar els itineraris de supressió de barre
res arquitectòniques. 

Creació de noves àrees urbanitzades. Es realitza
ran mesures com la conversió de la Gran Via en un 
bulevard, de la nova plaça Cerdà en superfície i els 
seus entorns, el nou passeig de la ronda del Mig,i 
es continuarà el Pla d'aparcaments i la urbanitza
ció de les superfícies dels aparcaments construïts: 
la plaça del Sortidor, la plaça de l'Olivarera, i els 
carrers Joan Güell i Mineria-Fontflorida. 

Promoció de l'habitatge públic, Construir més de 
1.000 habitatges per les remodelacions dels barris 
del Polvorí, Eduard Aunós i Seat, per les actua
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cions dels PERI del Poble-sec, d'Hostafrancs, de 
Sants i per les actuacions en apartaments per a 
gent gran i residències assistides (cessió de solars). 

Promoure la rehabilitació d'habitatges. Especial
ment al Poble-sec, on s'haurà de disposar d'un ins
trument, l'Oficina de Rehabilitació del Poble-sec, 
en conveni amb la Generalitat de Catalunya, la 
qual a més d'informar sobre les ajudes existents, 
doni assistència tècnica, promogui acords entre 
propietaris i llogaters i orienti projectes que pre
sentin un efecte multiplicador de l'activitat econò
mica. 

Impuls a la millora de la mobilitat i el transport 
públic. Eliminar els ponts elevats (Gran Via i pas
seig Zona Franca), crear carrils segregats, ampliar 
els carrils i els a aparcaments per bicicletes. Reafir
mar la integració tarifaria. Reclamar l'obertura de 
la nova estació a Magòria (FFCC). 

Un entorn més acurat, net i segur. Impulsar rotes 
les mesures de manteniment dels espais públics 
millorant la recollida selectiva de deixalles, poten
ciant l'estalvi energètic i fert realitat l'extensió de 
la policia comunitària a rots els territoris del dis
u·icte. 

Polítiques de reactivació econòmica. Especial
ment enfocades al petit comerç en els eixos comer
cials dels diferents territoris i també als mercats 
municipals. 

Acabament de la implantació del Pla d'equipa
ments del districte. Considerar com a exempl¡es 
l'equipament cívic i cultural al Poble-sec, la biblio
teca del Districte i la potenciació de rotes les ins
tal·lacions (esportives, culturals, educatives). Apro
fundir en les experiències de cessió de la gestió i de 
la cogestió amb entitats i associacions cíviques, 
establint alhora més i millors canals de participa
ció i de recerca del consens amb els ciutadans i ciu
tadanes. 

Principal atenció a les persones. Prioritzar la llui
ta contra la pobresa, incrementar l'atenció domi
ciliària, elaborar programes d'inserció laboral i 
reforçar l'actuació dels serveis socials d'atenció 
primària als sectors més necessitats. 

Impuls dels programes sectorials. Impulsar el de 
la gent gran, de la infància i la joventut. Impulsar

los també en els camps de la cultura, de l'esport, 
de l'atenció a les persones amb disminució, de l'e
ducació, de la salut, de la promoció de la igualtat, 
de la cooperació, de la sdolidaritat i del volunta
riat. 

Incrementar en termes de qualitat la gestió muni
cipal descentralitzada. Sobretot pel que fa a l'a
tenció al ciutadà, impulsar rots els punts d'infor
mació i terrirorialitzant els sectorials: juvenil, gent 
gran, disminuïts, dones, etc. 

4. Districte de les Corts 

Les Corts es planteja per a aquest període que ara 
encetem la consolidació del procés de descentralit
zació de l'Ajuntament de Barcelona que permetrà 
una millor gestió dels recursos destinats al dis
tricte. 

I:objectiu de millorar els serveis que es donen als 
ciutadans i ciutadans és prioritari, i es vol fer espe
cial incidència en la finalització de la construcció 
de les escoles i dels equipaments i en la rehabilita
ció dels barris històrics del districte. 

El Programa d'actuació municipal del Districte de 
Les Corts en el període 1995-99 té com a objec
tius generals els següents: 

Millora d'espais urbans. Millorar-los i urbanitzar
ne de nous per a ús cjutadà, com la plaça Comas 
com a plaça de la Vila i d'altres com a zones per a 
vianants. 

Impuls de les reformes urbanístiques. Als barris 
de les Corts (Pla Anglesola i PERI Bacardí). Con
tinuar la cobertura de la ronda del Mig. 

Promoció de l'habitatge a preu assequible. Parti
cipar en la política global de l'Ajuntament de Bar
celona de facilitar l'accés a un d'aquests habitatges 
a la gent jove i a apartaments i residències a la gent 
gran. 

Rehabilitació del nucli antic de les Corts. Pro
moure la seva estructura comercial tradicional. 

Reposició i millora dels serveis i del mobiliari 
urbà. Netejar els carrers, mantenir els parcs i les 
zones verdes, l'enllumenat, i el paviment. 

' 
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Potenciació de la mobilitat dels vianants. Facilitar 
l'accés dels residents de les zones properes al Camp 
Nou. 

Disseny i execució d'un Pla integral de mobilitat 
per al districte. Un pla que compatibilitzi i intenti 
harmonitzar el trànsit i el passeig de vianants amb la 
circulació rodada i l'estacionament de vehicles, i que 
a més incrementi l'eficiència en l'abast i distribució 
de la xarxa de transport públic pels diferents barris. 

Potenciació dels diferents eixos de centralitat. 
Tractament singularitzat en el districte de les Corts. 

Increment de la xarxa bàsica d'equipaments edu
catius, socials, culturals i esportius, fent atenció a 
les escoles bressol públiques afectades per plans 
urbanístics i promocionant-ne de noves. 

Desenvolupament del papa escolar del districte. 
Requerir la construcció dels nous equipaments que 
figuren en el mapa escolar de Catalunya i millorar 
el manteniment de les escoles del districte. 

Construcció d'un centre ocupacional per a per
sones amb disminucions. Reclamar que ho faci 
l'Administració autonòmica en els terrenys ja ce
dits per l'Ajuntament de Barcelona al carrer En
tença-Montnegre, i la cessió d'un espai de 200m2 

d'aquest equipament per al Consell del Districte. 

Promoure la construcció d'un centre de dia per a 
la gent gran. Reclamar-ne a l'Administració auto
nòmica la construcció a la Zona Universitària i a 
la de Sant Ramon. 

Construcció de la biblioteca municipal, mitjan
çant la signatura d'un conveni amb la Diputació. 

Conveni amb la Universitat de Barcelona. Firmar 
un conveni per facilitar l'ús de les seves instal-la
cions esportives als veïns del districte. Cobriment 
del polisportiu Joan XXIII. 

Creació de ludoteques. Promoure els casals de 
joventut i protegir l'associacionisme juvenil. 

Reforçar el programa de supressió de barreres 
arquitectòniques en tots els àmbits del districte. 

Augment del suport a programes socials. Donar 
suport a les activitats de grups d'infants, joves, do

nes i gent gran, així com a activitats culturals sor
gides en el si de les entitats. 

Potenciar la participació de les dones en tots els 
òrgans del Districre i la seva reincorporació al món 
del treball. 

Ampliació de les tasques de seguretat. Lligar-les a 
la mesa de coordinació policial i a les funcions de 
la Guàrdia Urbana. Pla d'establiments en zones de 
domini públic. 

Participació de les entitats i de laciutadania en els 
processos de diàleg i discussió per tal que el pro
jecte culrural del districte es faci des del consens 
social necessari. 

5. Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

Per a Sarrià-Sant Gervasi, facilitar l'accés i la con
nectivitat de les zones situades a la serra de Coll
serola, promocinar el comerç i les zones de nova 
centralitat, les quals seran objecte d'una atenció es
pecífica i engegar, des del consens i la participació, 
nous projectes que beneficiïn el conjunt dels ciu
tadans del Districte, són les prioritats i els eixos de 
l'actuació municipal. 

Els principals objectius de l'actuació del Districte 
per als propers quatre anys són els següents. 

Revitalització integral del districte. Continuar el 
treball a Sarrià-Sant Gervasi, amb atenció especial 
a les millores socials i econòmiques de la població. 

Manteniment de l'impuls de les reformes i millores 
dels barris. Prosseguir i finalitzar el procés d'urba
nització a les Planes de Vallvidrera, d'acord amb el 
projecte aprovat. S'utilirzaran fórmules urbanístiques 
similars per finalitzar el procés d'urbanització al barri 
de Can Caralleu i els carrers sense urbanitzar situats 
entre la ronda de Dalt i el parc de Collserola. 

Impuls de les reformes urbanístiques dels barris 
(microurbanisme). Potenciar la figura de l'agent 
de promoció i animació en temes d'endreça urba
na i facilitar la creació de nous jardins i la millora 
dels espais públics existents. 

Finalització del Pla d'infraestructures viàries. 
Connectar l'avinguda Foix amb l'avinguda Diago
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na!, afavorint així el seu caràcter de cinturó de ron
da del nucli antic de Sarrià, que es completarà amb 
l'ampliació del passeig de la Bonanova al barri de 
Sarrià. 

Continuació del procés de millora de connectivi
tat viària dels barris, amb actuacions als carrers 
Cuesta, Carme Karr, Mare de Déu de Núria i Car
denal Sentmenat. 

Millora de la mobilitat interna. Potenciar els flu
xos de vianants, el transport públic i els carrils bici. 
Es regularà l'accés de vehicles al carrer Major de 
Sarrià,i s'afavorirà la mobilitat dels residents i l'ac
tivitat comercial del barri. 

Millora de la xarxa de transports públics. Fer-los 
adequats a les demandes dels diferents barris i faci
litar així la connectivitat amb la resta de la ciutat. 

Increment del manteniment i de la neteja de la 
via pública. Per convertir la via pública en un veri
table equipament públic que millori la qualitat de 
vida dels veïns i veïnes, potenciar la conservació i 
manteniment de carrers i places, la millora del pa
viment i l'enllumenat, la conservació tant del mo
biliari urbà com dels edificis públics i les escoles, i 
continuar actuant en la supressió de barreres arqui
tectòniques i en la recollida selectiva de residus. 
Aquesta prioritat obliga a una important reestruc
turació dels serveis tècnics, potenciant els serveis 
d'inspecció i actuació a la via pública. 

Implantació de nous equipaments al districte. 
Reubicar i concentrar els serveis administratius ac
tualment dispersos. Es dotarà de nous equipa
ments el sector de Sant Gervasi (arxiu històric
biblioteca a l'edifici de les monges Reparadores, 
creació d'un petit centre de serveis als jardins de la 
Tamarita) i es construirà un equipament esportiu 
al barri de Mas Sauró. 

Potenciació de les polítiques de benestar social i 
tractament de la diversitat. Potenciar unes políti
ques basades en un model normalitzat de les aten
cions dels serveis socials, incrementant el progra
mes d'infants, joves i gent gran a partir de la 
consolidació i arranjament dels equipaments i les 
instal·lacions esportives, culturals, educatives i 
d'oci existents. Consolidar una programació cul
rural i festiva a partir dels centres cívics i dels 
equipaments públics que vagi més enllà del dis

tricte, afavorint la participació del moviment asso
ciatiu i dels col·lectius que componen els sectors 
culturals. 

Desenvolupametit del mapa escolar del distric
te. Construcció dels nous edificis per a les esco
les Taber i Orlandai. S'ampliarà l'lES Costa i 
Llobera i es negociarà amb la Generalitat la cons
trucció d'un nou institut al barri de Vallvidrera
les Planes. 

Implantació de la policia comunitària. Aprofun
dir l'execució del Pla de seguretat ciutadana del 
districte i posar èmfasi especial en la coordinació 
en les mesures de prevenció als barris entre la poli
cia i la fiscalia. 

6. Districte de Gràcia 

Apropar el ciutadà als òrgans de decisió locals per 
tal de millorar el disseny, la gestió i el control dels 
plans que han d'augmentar la qualitat de vida dels 
ciutadans del districte és l'eina i alhora la finalitat 
del procés de descentralització de l'Ajuntament de 
Barcelona. I.: apropament als problemes del dia a 
dia dels ciutadans i la remodelació integral de 
zones concretes del districte és possible mitjançant 
la corresponsabilització i la complicitat que ha 
caracteritzat el barri de Gràcia. 

I.: objectiu prioritari d'aquests propers anys al dis
tricte de Gràcia hade ser el d'apropar l'Administra
ció local a la ciutadania, tot establint un alt grau 
de complicitat entre els ciutadans i ciutadanes i la 
seva Administració. 

Amb aquesta finalitat s'han dissenyat els objectius 
del Programa d'actuació municipal per a Gràcia. 
Objectius que són els següents: 

Pacte amb els ciutadans i ciutadanes de Gràcia. 
Mitjançant el Consell Ciutadà de Gràcia. Aquest 
pacte ha de facilitar la descentralització i la millo
ra de la qualitat dels serveis que dóna l'Adminis
tració local als ciutadans i ciutadanes, així com la 
potenciació de la personalitat pròpia del districte. 

Desenvolupament i millora dels diferents plans 
urbanístics. Modificar-los, si cal, per tal que per
metin l'alliberament de sòl per a equipaments, 
habitatges, zones verdes o nous vials. 
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Promoció i desenvolupament dels diferents plans 
d'habitatge existents. Fer atenció especial al Pla 
especial de voreres del cinturó i al Pla especial de 
Farigola/Vallcarca. ' 

Rehabilitació d'habitatges existents. Especialment 
per a joves i nous veïns. 

Potenciació de la qualitat de la mobilitat. Donar 
prioritat als espais per als vianants a l'hora de faci
litar la circulació i els aparcaments per a residents, 
així com la correcta comunicació amb els distric
tes veïns (pacte del vianant). 

Creació de nous espais verds. Fer atenció especial 
al parc dels Tres Turons com a pulmó oxigenador 
del districte. 

Control de la qualitat del medi ambient. Tant pel 
que fa al soroll mediambiental com al control dels 
establiments de concurrència pública. 

Potenciació de la conservació i el manteniment 
de carrers i places. Millorar el paviment i l' enllu
menat, i la conservació tant del mobiliari urbà 
com dels edificis públics i les escoles. Es conti
nuarà actuant en la supressió de barreres arqui
tectòniques i en la recollida selectiva de residus. 
Reestructuració dels serveis, potenciant els serveis 
d'inspecció i actuació a la via pública i coordinació 
amb el treball de la policia comunitària. 

Manteniment i ampliació de la xarxa d'equipa
ments escolars, esportius, culturals, centres cívics, 
etc. com a complement de la qualitat del seu servei. 
Donar a l'Administració els instruments necessaris 
per tal de garantir una gestió basada en l'eficàcia, 
l'eficiència i el servei al ciutadà (oficines d'atenció i 
informació integrades i Oficina del Consumidor). 

Millorar la convivència. Promoció entre els ciuta
dans dels valors de solidaritat, de cooperació entre 
els pobles, de tolerància, de defensa del medi 
ambient i tots aquells valors que defineixen la ciu
tat de Barcelona i en concret Gràcia. 

Impuls de polítiques de benestar social. Especial
ment les d'atenció primària, que han de servir com 
a mitjà de prevenció per tal de compensar els 
col·lectius de persones necessitades d'ajut. Es dedi
carà també atenció especial als programes de joves, 
infants i gent gran. 

Promoció dels cir.cuits turístics del districte. 
Circuits que, com en el cas del parc Guell, han de 
afectar positivament el seu entorn immediat i 
actuar com a pol d'atracció tant per al ciutadà de 
la resta de la ciutat com per als visitants forans. 

Promoció de la vida econòmica i comercial. Con
venis de col·laboració amb les associacions de co
merciants. 

Resituació dels grans eixos comercials dels barris 
en els grans circuits comercials de la ciutat. La 
situació geogràfica del districte i el mateix consens 
amb els diferents agents que actuen en l'àmbit del 
districte ens ho ha de permetre fer. 

Implantació de la policia comunitària. Aprofun
dir en l'execució del Pla de seguretat ciutadana i 
posar un èmfasi especial en el control dels establi
ments de concurrència pública per tal de garantir 
tant el dret al descans com el dret al lleure. 

Consolidació de la relació amb la xarxa associativa. 
Mitjançant els convenis de col·laboració, combinant 
tant el treball comunitari com el propi de les entitars. 

7. Districte d'Horta-Guinardó 

I.: atenció a la ciutadania com a principal objectiu 
en tant que usuària dels serveis de l'Administració 
municipal centra el Programa d'actuació munici
pal 96-99 del Districte d'Horra-Guinardó. 

Seran aspectes prioritaris l'apropament als ciuta
dans dels fòrums de decisió del districte, la millo
ra del manteniment i la neteja, la millora dels ser
veis d'atenció a l'usuari, la promoció de l'habitatge 
a preu assequible, la millora del medi ambient i el 
transport públic, el desenvolupament dels 'plans 
especials de reforma integrada i la consolidació de 
la xarxa d'equipaments amb l'optimització de la 
seva gestió i utilització. 

Així doncs, el Programa d'actuació municipal 
plantejat pel Districte d'Horta-Guinardó inclou 
una sèrie de mesures i grans línies d'actuació, entre 
les quals cal destacar les següents: 

Continuació de la tasca de millora constant en 
l'atenció a la ciutadania. Aprofundir també en la 
descentralització i la participació ciutadana. 

36 



Especial importància a l'urbanisme. Amb mesu
res de Planejament, entre les quals el Pla especial 
d'ordenació de la Clora i els projectes d'urbanitza
ció del barri del Guinardó i desafectacions del I 
Cinturó són les més destacades . .També amb mesu
res de gestió del sòl (continuació de l'execució dels 
PERI Carme!, Sant Genís i Teixonera i obertura 
de la ronda del Guinardó). I actuacions en infra
estructures com l'obertura i urbanització del carrer 
Llobregós, la urbanització de la ronda del Guinar
dó, la urbanització del carrer Lisboa i els nous vials 
de Llars Munder. 

Continuació del Programa d'infraestructures. 
Continuar ram les de benestar social (reforma i 
ampliació de la seu del districte, gran reforma 
d'equipaments de Serveis Personals, construcció 
de la biblioteca central del districte i ampliació 
del centre cívic de la Casa Groga) com les d'e
ducació (adequació i/o reubicació d'escoles bres
sol Sant Joan d'Horta-Xarlot i cessions de sòl per 
a l'acabament del mapa escolar amb les actua
cions de l'escoles Pit roig, Graziel·la i Sardà i 
Salvany). 

Construcció d'habitatge públic i rehabilitació d'e
dificis. En aquest sentir, es faran noves promo
cions d'habitatge públic per a la reubicació d'afec
tats pels PERI. 

Atenció preferent al manteniment dels diversos 
espais urbans ja construïts. En aquest sentit, s'a
rranjaran els espais interiors i les places dels barris 
de la Vall d'Hebron i els carrers Viver i Baldomer 
Girona. 

Mesures respecte a la via pública. Dedicar una 
atenció especial a l'acabament d'obres dels aparca
ments situats a la plaça del Guinardó, Jorge Man
rique i Casa Groga, i reposició de la superfície i la 
construcció de nous aparcaments: barri d'Horta, 
carrer Aguilar. 

Desenvolupament d'una política de benestar 
social igualitària. Una política que estigui dirigida 
als problemes de la gent gran, de les persones amb 
disminucions i a la problemàtica de l'abús en el 
consum de substàncies addictives. Es continuarà 
amb el programa de supressió de barreres arqui
tectòniques (escales mecàniques del carrer Alguer) 
i s'estendrà el programa d'accessibilitat a carrers i 
equtpamenrs. 

Desenvolupament i potenciació de zones d'es
barjo i per a la pràctica esportiva lliure. Pel que fa 
a l'esport les principals mesures seran l'acabament 
del pavelló polisportiu del Guinardó, la reubicació 
de les pistes de petanca de la Vall d'Hebron, l' am
pliació de la pista esportiva del carrer Albert 
Llanas, la nova pista descoberta a la Teixonera i 
l'adequació de les instal·lacions existents. 

Millora constant del medi ambient. Incidir espe
cialment en la contaminació acústica, amb actua
cions com la perllongació de la carretera de les 
Aigües i la continuació del projecte del parc dels 
Turons. 

Una política de seguretat ciutadana integral, basa
da en el triangle prevenció-dissuasió-solidaritat, vehi
culada a través del Consell de Prevenció i Seguretat 
del Districte, òrgan de participació ciutadana. 

Impuls de mesures de desenvolupament econò
mic, tpotencianr les zones comercials del districte 
i propiciant projectes de col·laboració amb el sec
tor privar, d'animació del sector comercial i ini
ciatives de cooperació comercial als barris entre el 
comerç tradicional i les grans superfícies. Així es 
potenciarà el centre territorial de Ca n'Andalet i es 
desenvoluparà el projecte integral de manteniment 
urbà de la rambla del Carme!-vall d'Hebron amb 
una nova aula-raller. 

Activar la tramitació administrativa. Posar en 
marxa la "finestra única" al Districte i les encami
nades a la protecció dels consumidors, mitjançant 
el Projecte de coneixement i potenciació de la 
Junta Arbitral de Consum. 

8. Districte de Nou Barris 

Històricament Nou Barris ha estat un districte que 
ha crescut sense rebre les inversions necessàries per 
racionalitzar aquest creixement. Si bé la mateixa 
demanda social, ram per nombre com per la seva 
pròpia idiosincràsia, ha permès dotar els seus barris 
amb els serveis que altres zones de la ciutat no han 
tingut, el creixement persistent i indiscriminat dels 
barris del districte ha dut a l'estat actual de desar
ticulació que reclama una actuació integral urgent. 

El desenvolupament en els propers quatre anys 
d'importants inversions urbanístiques en el dis
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tricte permetrà fer un pas endavant en la millora 
de la qualitat urbana a Nou Barris. 

Aquesta millora es fonamenta en les següents ac
tuacions: 

Continuació del desenvolupament dels plans 
especials de reforma interior (PERI). Això ha de 
permetre la reordenació del territori, l'obtenció de 
sòl per a zones verdes, equipaments i nous habi
tatges a Vallbona, Torre Baró, Roquetes i Prospe
ritat, així com la posada en marxa del Pla de refor
ma especial del barri de Porra. 

Continuació de la vertebració del teixit urbà. 
Arranjar els carrers i recuperar i remodelar places i 
altres espais públics. 

Impuls d'actuacions complementàries al Pla de 
reordenació i millora del Congost del Besòs (Zo
na nord), tant en l'àmbit urbanístic com en l'àm
bit social. 

Recuperació de l'entorn natural, amb l'habilitació 
de la banda Besòs de Collserola: torrent del Bosc, 
torrent de Can Magues, torrent de la Torre Vella i 
franges limítrofs amb el parc de Collserola. 

Consolidació de l'espai del parc central del dis
tricte, incloent-hi elements de nova urbanització. 
Construir o millorar els equipaments: seu del dis
tricte, caserna de la Guardia Urbana, biblioteca de 
Nou Barris, entorns del Fòrum de la Tecnologia i 
de la masia de Ca n'Ensenya i enjardinar la zona. 

Continuació del desenvolupament dels projectes 
de construcció i remodelació d'habitatges: Turó 
de la Peira, habitatges del Governador, Vallbona i 
Torre Baró. 

Connexió del districte amb els grans eixos viaris 
de la ciutat, per mitjà d'importants intervencions 
urbanístiques: construir la ronda del Mig (tram 
Rio de Janeiro-Ramon Albó), finalitzar la conne
xió carrer Aiguablava-Zona Nord. 

Millora de la connectivitat entre els barris, amb 
actuacions en la xarxa viària que afavoreixin la 
mobilitat i la intercomunicació en el districte. 

Articulació d'una àrea de sector terciari. Una àrea 
que englobi les zones Sud i Centre del districre: via 

Júlia, passeig Verdum, Pi i Molist, Fabra i Puig i 
l'av. Meridiana. 

Completació de la xarxa d'equipaments del dis
tricte. Continuar la millora de les instaJ.Jacions 
existents. 

Potenciació de les poHtiques de benestar social. 
Garantir l'atenció primària de serveis socials a les 
famílies i coJ.Jectius més desfavorits i gestionar 
amb qualitat els recursos d'atenció domiciliària i 
els programes socials. 

Promoció de la participació i de la gestió cívica de 
serveis i programes. Promoure-ho per mitjà del 
diàleg i la concertació amb les entitats ciutadanes, 
l'enfortiment dels instruments de parricipació ciu
tadana (consell escolar de districte, consell de la 
gent gran, consell d'esport de districte ... ) i el su
port al teixit associatiu. 

Vetllar per l'accés a l'educació dels infànts i joves. 
Donar suport a la funció socialitzadora de l'escola 
i prevenir els processos d'exclusió del sisrema esco
lar, i promoure iniciatives de formació que millo
rin les oportunitats d'inserció social i professional 
de la població. 

Consolidació de la xarxa de recursos sanitaris. 
Impulsar el desenvolupamenr de programes de 
prevenció i promoció de la salut en l'àmbit escolar 
i comunitari. 

Foment de la promoció esportiva, i també de la 
realització d'acres esportius populars. 

Potenciació de la dinamització cultural. Donar 
suport a les iniciatives culturals dels grups i enti
tats, promoure les activitats de caire festiu i popu
lar i desenvolupar els programes de difusió cultu
ral des dels diferents equipaments municipals. 

Aprofundiment del model de seguretat. Un 
model que estigui basat en la prevenció, la coordi
nació entre els diferents cossos de policia i la 
col·laboració ciutadana, a través de la Taula de 
Coordinació Policial i el Consell de seguretat i pre
venció de districte i del desplegament de la policia 
comunitària als diferents barris. 

Apropament de l'Administració municipal a la 
ciutadania. Consolidar les funcions de l'Oficina 
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d'atenció als ciutadans, potenciar la difusió de les 
activitats i serveis municipals i facilitar la resposta 
a les demandes ci uradanes. 

9. Districte de Sant Andreu 

Sant Andreu, malgrat la seva consolidació com un 
districte en què els diferents usos i la vitalitat són 
garantia de futur, conviu encara amb problemes de 
connectivitat i degradàció d'algunes zones con
cretes. 

L'aprofitament de la inversió que la ciutat realitzarà 
en el districte amb l'estació de La Sagrera, i l'apro
fondiment en la descentralització i en l'apropament 
a la ciutadania seran els eixos de l'actuació d'aquest 
període. 

La renovació urbanística que permeten les actua
cions previstes concreta les possibilitats que té Sant 
Andreu en matèria de sòl per a habitatges i situa
ció geogràfica privilegiada respecte a la resta de la 
ciutat. 

Culminació del procés de planejament de Sant 
Andreu-Sagrera. Planejament que permeti no 
només la ubicació dels serveis ferroviaris que com
porta l'estació de passatgers del nord de la ciutat, 
adaptada als trens d'alta velocitat, sinó també l' ob
tenció de sòl per a zones verdes, equipaments i 
habitatges. 

Continuació de l'impuls de les reformes urbanís
tiques, per als barris que disposen de plans urba
nístics aprovats, i en especial de la construcció de 
nous habitatges socials (Baró de Viver). 

Redacció dels instruments urbanístics pertinents, 
per als altres barris-Trinitat i Bon Pastor- que 
permetin l'obtenció de sòl per a zones verdes, equi
paments i habitatges. Especial atenció al trasllat de 
la presó de la Trinitat. 

Millora del districte en els barris més consolidats. 
A Sant Andreu, Sagrera, Navas, Congrés, impulsar 
l'increment de la qualitat de vida dels ciutadans i 
ciutadanes. Si pel que fa als nuclis històrics les 
actuacions més importants són referides a l' am
pliació de voreres, soterrament d'instal·lacions i 
obertura de zones per a vianants, en la resta del 
territori es pretén aconseguir un equilibri ordenat 

entre vianants i vehicles. Tot això amb una atenció 
específica per a la gent gran o les persones amb 
mobilitat redtiida. 

Construcció d'habitatges públics, en els terrenys 
de titularitat municipal de Trinitat, carretera de 
Sta. Coloma i Baró de Viver. Concertar amb la ini
ciativa privada la construcció d'habitatges a preu 
assequible o taxat en zones de la Fàbrica Nacional 
de Colorants (Bayer) i Berenguer de Palol. 

Millora de les infraestructures, pel que fa a enllu
menat, clavegueram i paviments, així com obertu
ra de carrers, la qual anirà acompanyada de la 
construcció de nous aparcaments soterranis. Re
forçar el manteniment pel que fa a places, parcs, 
zones verdes, jardir¡s i fonts. 

Establiment de la xarxa de cable en una zona del 
districte. El pla especial d'implantació de la xarxa 
de telecomunicacions de Barcelona ho inclourà a 
títol experimental. 

Millora de la connectivitat dels barris. Salvar les 
barreres de la Meridiana i de les vies del tren, de 
manera que s'afavoreixi la mobilitat dels residents 
i es permeti crear la continuació del bulevard i la 
Meridiana. 

Potenciació del transport públic. Aconseguir que 
el nou pla de metros inclogui l'arribada a Bon 
Pastor i que, tenint en compte la construcció de les 
cotxeres al triangle ferroviari, hi hagi una sortida al 
més a prop possible de la cruïlla Josep Soldevila/I! 
de Setembre. Prosseguir el pla de millora de les 
estacions de metro amb atenció especial als acces
sos. La localització de la nova estació de tren a la 
Sagrera ha de garantir la intermodalitat amb el ser
vei de rodalia, el conjunt del transport públic i, 
especialment, amb la línia I del metro. 

Establiment d'auditories energètiques i de con
sums en els edificis i equipaments públics. Apro
fitar millor els recursos hídrics, en especial en parcs 
i jardins. 

Extensió a tots el nivells de la recollida selectiva 
de deixalles. Consolidar i millorar, si escau, l'ex
periència pilot de la deixalleria de Sant Andreu. 
Mancomunar esforços amb la resta de districtes, 
municipis veïns i entitats supramunicipals pel que 
fa a la recuperació del riu Besòs. 
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Potenciació de les polítiques de benestar social i 
tractament de la diversitat. Aquestes polítiques 
s'hauran de basar en un model normalitzat de les 
atencions dels serveis socials, incrementant el 
programes d'infants, joves i gent gran a partir de 
la consolidació i arranjament dels equipaments i 
instal·lacions esportives, culturals, educatives i 
d'oci existents. Consolidar una programació cul
tural i festiva a partir dels centres cívics i dels 
equipaments públics afavorint la participació del 
moviment associatiu i dels col·lectius que com
ponen els sectors culturals. Construir nous equi
paments que, en el camp de l'esport es concreten 
en la piscina del Bon Pastor, i en el de la gent 
gran amb el nou casal d'avis de la Casa Bloc. 
Quant a ensenyament, acomplir les propostes del 
mapa escolar i especialment la construcció de 
l'escola pública Pompeu Fabra i la creació per 
part de la Generalitat de l'institut de Sant 
Andreu. 

Promoció del districte. En els àmbits comercial i 
cultural, facilitar l'atracció de fluxos de població i 
promoure simultàniament la instal·lació de noves 
activitats empresarials i comercials, tant en els nu
clis avui existents com en les noves zones a urba
nitzar. 

Impuls de la millora dels polígons industrials del 
Bon Pastor i Besòs. Promoure'n la modernització 
i adaptar-se a les noves necessitats tecnològiques i 
de respecte al medi ambient. Crear i consolidar 
instruments representatius del món econòmic i 
social que permetin no sols la conservació sinó 
l'increment dels llocs de treball actuals. 

Millora en la prestació dels serveis a la ciutadania. 
Territorialitzar cap als barris les oficines d'atenció 
i informació. Aprofundir els models de gestió 
compartida i integrada en equipaments, dotacions 
i serveis. Desenvolupar en tot el districte la policia 
comunitària. Promoure el diàleg i la participació 
amb les entitats i altres administracions públiques. 
Foment del voluntariat i de la solidaritat entre els 
pobles. 

1O. Districte de Sant Martí 

El Programa d'actuació municipal pel quadrienni 
1995-1999 ha de permetre facilitar la segona gran 
transformació de Sant Marrí. 

Per als propers quatre anys el Districte de Sant 
Martí té com a objectius bàsics els següents: 

Actuacions concretes que acompanyaran els tre
balls de planejament urbanístic. Donar solució 
definitiva a tot l'entorn de les Glòries i a la gran 
bossa industrial del Poblenou. 

Execució de projectes ja iniciats. És el cas de la ur
banització de les superfícies dels aparcaments del 
parc de Sant Martí i de la plaça de la Palmera. Es 
completarà la plaça de la Verneda. 

Treball conjunt amb comunitats de propietaris. 
Ens hi posarem d'acord per urbanitzar i sanejar les 
illes interiors o places per damunt el carrer Gui
púscoa a la Verneda i s'avançarà en l'enjardina
ment de places interiors al sud-oest. del Besàs i al
tres zones verdes del dstricte. 

Millora de la qualitat de vida dels ciutadans i ciu
tadanes. Incidir especialment en tots els aspectes 
que hi tendeixin. 

Programa d'habitatge. Per mitjà de la gestió del 
sòl per al desenvolupament dels PERI Diagonal
Poblenou, Clot de la Mel, Front Marítim i Pape
rera, mantenir els percentatges ja fixats d'habitat
ges de protecció oficial, de preu taxat i lliures. Una 
segona eina és l'impuls i la participació en la remo
delació de Via Trajana i el sud-oest. del Besàs, i 
facilitar així aquesta segona transformació del dis
tricte, que completarà la ja feta a la Vila Olímpica 
i l'obertura al mar. 

Afàvoriment de la connectivitat. La connectivitat, 
l'adequació de zones de vianants i la millora dels 
carrers permetran la consolidació i una major 
competivitat de les zones comercials del districte. 

Integració en totes les actuacions dels aspectes 
que facin referència a la mobilitat. Crear zones de 
vianants, zones de càrrega i descàrrega, aparca
ments, carrils-bici. i aspectes mediambientals. Po
tenciar la plantació d'espècies autòctones medi
terrànies. 

Posada en marxa de la línia II del metro. Es po
tenciarà l'actual Comissió del transport públic, en
carregada de realitzar l'anàlisi de les línies d'auto
busos del districte. Seguint en aquesta línia de 
participació, es proposarà la creació de la Comissió 
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cívica de la bicicleta per ral que faci propostes rela
cionades amb el seu ús. 

Conservació i manteniment de carrers i places. 
Millorar el paviment i l'enllumenat, i la conserva
ció tant del mobiliari urbà com dels edificis pú
blics i les escoles. 

Es continuarà actuant en la supressió de barreres 
arquitectòniques i en la recollida selectiva de re
sidus. 

Consolidació dels diferents eixos comercials i 
socials de Sant Martí. Actuar a Camp de l'Arpa
Poblenou a través de l'eix Rogent-Mercat del Clot
Rambla del Poblenou-Marià Aguiló i connectar 
així els carrers Bilbao, Lope de Vega i Llacuna, per 
sobre i per sota de la Gran Via. En l'eix Sant A
drià-Verneda-Clot, urbanitzant integrament la 
Rambla al carrer Guipúscoa. Millora de l'eix Po
blenou-Besòs en actuacions al carrer Pere IV, la 
Diagonal i Taulat. 

Acabament de la xarxa de centres de serveis so
cials. Aprofundir en sistemes de gestió per tal de 
facilitar el contacte amb el ciutadà. 

Impulsar la diversitat d'activitats als casals d'a
vis públics, tant en activitats esportives i en 
tallers, com en relació amb altres sectors de la 
població. 

Aposta per la prevenció i la seguretat ciutadana. 
Desplegar a tots els barris del districte la policia 
comunitària i els mòduls d'atenció i informació. 
Es prestarà especial atenció a rot el sector de bars 

musicals, treballant conjuntament amb els serveis 
juridicoadministratius per tal d'evitar-ne la proli
feració i assegurar un bon us de les llicències ja 
concedides. Alhora, es reforçaran els treballs pre
ventius i de seguretat ciutadana per tal de trobar 
solucions a la presència de prostitució al barri del 
Parc. 

Millora del contacte directe amb el ciutadà. Con
solidar el procés de participació del teixit associa
tiu i el contacte directe amb el veïnat. El funcio
nament de consells de gestió a centres cívics i 
instal-lacions esportives facilitarà aquest procés, 
igual que l'impuls dels actuals consells de partici
pació (esports, dona, escolar, seguretat ciutadana, 
i consultiu d'entitats. Caldrà crear-ne de nous a 
partir de les necessitats que es detectin en el trans
curs dels treballs de les diferents comissions 1 

ponències. 

Millora de les oficines d'atenció al ciutadà. Aug
mentar el nombre possible de gestions i incidir en 
matèries com els tràmits de padró, llicències, quei
xes i requeriments d'atenció social. 

Augment de la col·laboració amb les altres 
administracions i institucions. Per tal de racio
nalitzar els serveis d'educació (mapa escolar), cul
tura, ocupació (a través de la concertació amb 
Barcelona Activa), salut, serveis socials, formació 
permanent i esports (construcció de nous equi
paments). 

Augmentar la col·laboració amb les ONG. Esten
dre el suport del Districte a temes de voluntariat, 
cooperació i solidaritat. 
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UNA NOVA ORGANITZACIÓ POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 


Una estructura política més àgil en la discussió i la 
posada en marxa de les polítiques locals i en la 
presa de les decisions quotidianes de govern, i una 
administració més eficient i amb més capacitat tèc
nica per a la resolució dels problemes, són els 
objectius que persegueix la nova organització poli
tico-administrativa central municipal. 

Per tal de fer realitat aquests objectius, es dissenya, 
per una part, una nova estructura política que 
assigna als regidors funcions de formulació, impuls 
i desenvolupament de polítiques dins de camps 
específics que s'dentifiquen amb àrees que reflec
teixen realitats de caràcter polític abans que estruc
tures organitzatives municipals. Per alrrapart, es 
crea una estructura gerencial, funcional i territo
rial, els integrants de la qual tenen la responsabili
tat executiva sobre els serveis. Mentre els primers 
són els garants de la transmissió de la voluntat ciu
tadana a les decisions de govern, els segons, sota la 
dependència política dels anteriors, però amb 
autonomia executiva, es responsabilitzen que la 
gestió dels serveis sigui professional i generi el 
mínim cost possible. 

LA NOVA ORGANITZACIÓ POLÍTICA 

Políticament, l'organització municipal guanya en 
capacitat operativa gràcies a la creació de les comis
sions del Plenari, deu en total, presidides per un 
regidor-president i de les quals formaran part els 
regidors ponents que corresponguin segons el 
camp d'actuació de cada comissió, així com els 
representants de les diferents forces polítiques 
representades al Plenari municipal. La Carra 
municipal preveu que les comissions estaran dota
des de capacitat decisòria, dins del seu àmbit, 
mentre es reserven al Plenari municipal les deci
sions relatives als programes d'abast general o 
major importància, les aprovacions definitives de 
projectes i altres competències que siguin indele
gables. Entretant les comissions tindran caràcter 
informatiu i de presa de posició política dels grups. 

Les deu comissions que es creen són: 
Hisenda i Infraestructures 
Benestar Social i Educació 
Ocupació i Promoció Econòmica 

Comerç i Consum 
Medi Ambient i Serveis Urbans 
Seguretat i Mobilitat 
Presidència i Política Cultural 
Ciutat Amiga i Joventut 
Política del Sòl i Habitatge 
Equilibri Territorial i Planejament Urbà 

Dins d'aquestes comissions, en una o en diverses 
alhora, treballaran les següents ponències, sota la 
responsabilitat d'un regidor-ponent: 

Habitatge 
Ciutat Sostenible 
Mobilitat 
Salut Pública 
Educació i Turisme 
Relacions Ciutadanes i EsportS 

- Joventut i Dona 
Funció Pública i Qualitat 
Participació Cívica 
Drets Civils 

La nova rellevància atorgada als regidors electes 
com a figures que han de garantir l'existència 
d'una efectiva proximitat entre la ciutadania i 
l'Administració municipal, es completa amb la 
voluntat que tots els regidors assumeixin respon
sabilitats territorials, que garanteixin el millor 
coneixement del problemes i de les demandes ciu
tadanes. 

LA NOVA ORGANITZACIÓ 
ADMINISTRATIVA 

Pel que fa a l'estructura executiva municipal es pre
tén millorar l'eficiència a través de la simplificació 
i la compactació de funcions. A partir d'aquest cri
teri es creen cinc sectors municipals, com a divi
sions dels òrgans centralitzats que, juntament amb 
els deu districtes, configuraran les divisions bàsi
ques de la nova estructura gerencial. Un principi 
fonamental de la nova configuració és la no 
necessària coincidència entre les divisions de l'es
tructura municipal, que obeeixen a una lògica d'e
ficiència en la gestió, i les àrees o camps compe
tencials de comissions i regidors ponents, la 
definició de les quals obeeix a una lògica derivada 
dels programes d'actuació política. 
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Els gerents, tant de sector com de districte, són els 
responsables de la gestió dels recursos materials i 
humans i de l'execució dels programes aprovats 
pels òrgans de govern i d'acord amb les directrius 
dels presidents de comissió i regidors-ponents, sota 
el comandament polític dels quals actuen en les 
polítiques i programes que aquests tenen assig
nats.Els nous sectors que es creen són: 

Serveis Generals 
Serveis Personals 
Via Pública 
Manteniment i Serveis 
Urbanisme 

1. Comissió d'Hisenda i Infraestructures 

INFRAESTRUCTURES: UN NOU 
ENFOCAMENT 

En els darrers anys, Barcelona ha construït la infra
estructura viària més important, les rondes. Ha 
configurat el seu front de mar, deixant de ser aque
lla ciutat que, sorprenentment, li girava l'esquena 
i ha potenciat noves àrees urbanes que faciliten la 
distribució de la centralitat per tota la ciutat. Ha 
definit la seva frontera amb la serra de Collserola a 
través del camí de les Aigües, i ha perllongat l'es
pai verd serra avall, dins la ciutat. 

Els nous reptes en infraestructures són millorar la 
qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes, poten
ciar el desenvolupament sostenible i millorar l'acces
sibilitat i la integració en els marcs metropolità, regio
nal i europeu. 

Com a característica de l'urbanisme progressista 
que ha desenvolupat Barcelona, cal destacar el 
conjunt d'actuacions per qualificar les àrees més 
deficitàries: crear punts d'interès urbà en zones que 
encara n'estan mancades, rehabilitar les zones de
gradades, construir grans equipaments de ciutat a 
barris que es destinaven a dormitori de treballa
dors, esponjar nuclis urbans antics i guanyar espais 
oberts. 

Fer això vol dir treballar per mantenir la barreja 
d'activitats -habitatge, indústria compatible, ofici
nes, comerços, etc.- que, d'una manera tan peculiar, 
caracteritza Barcelona; perquè aquesta barreja, a més 
de facilitar la mobilitat dels vianants i de potenciar 
l'oferta del barri com a àmbit de serveis, és un ele

ment importantíssim per a la cohesió social, i ingre
dient imprescindible per a la convivència. 

És en aquest sentit que cal que el nou enfocament 
de les infraestructures necessàries per fer compati
ble ambdós objectius promogui que els sistemes 
generals tinguin la dimensió òptima. D'aquesta 
dimensió, i del nou disseny, en depèn molt 
ctucialment que el desenvolupament futur de Bar
celona i l'area metropolitana sigui un desenvolupa
ment sostenible. Els sistemes generals que reque
reixen un replantejament de les infraestructures 
són: el sistema ferroviari, el sistema aeroportuari, els 
sistemes energètics, les telecomunicacions, sistema 
portuari, activitats logístiques i el sistema hídric. 

El sistema ferroviari 

Aquest sistema ha d'atendre clarament les necessi
tats del trànsit d'alta velocitat, l'inter-ciutats, el de 
rodalia i les mercaderies, prioritzant els aspectes 
següents: 
- Redimensionar el tram viari Barcelona-Sitges 
per les necessitats de l'inter-ciutats i de les merca
deries; cal redimensionar el tram Port-Martorell 
pels trànsits d'alta velocitat, d'inter-ciutats, de 
rodalia i de mercaderies. 
- La potenciació ferroviària en l'eix del marge dret 
del Llobregat per dimensionar adequadament l'al
ta velocitat fins a l'aeroport i Barcelona i el trànsit 
de les mercaderies del port en direcció Madrid i 
França. 
- El tercer túnel de Barcelona per al tren d'alta 
velocitat, per garantir la connexió Sagrera-aeroport. 
- L anell ferroviari de Barcelona pel Vallès (pa
ral·lel a la B-30), per a l'optimització de totes les 
estructures actuals. 
- El replantejament ferroviari del congost del 
Besòs. 

El projecte d'ubicació del Tren d'alta velocitata la 
Sagreraincorpora altres importants actuacions: 
- Promoure la construcció del TAV fent de la 
Sagrera l'estació central. Amb l'arribada del TAV a 
la Sagrera es completarà el cercle de comunica
cions per estació central. 
- Noves disponibilitats de sòl. La reforma urba
nística prevista en el desenvolupament de l'àrea 
farà possible la nova disponibilitat de sòl pel des
mantellament de casernes i d'instal·lacions ferro
viàries obsoletes, així com per la modificació de les 
activitats industrials en introduir noves tecnologies 
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i millores en els processos productius. Aquest nou 
sòl serà destinat a la construcció d'habitatges, una 
gran majoria de promoció pública, i també a la 
millora de la connectivitat viària i de vianants 
entre els barris. 
- Creació d'un gran parc lineal. Es construirà un 
gran parc lineal, al costat del traçat ferroviari, que 
formarà part dels itineraris verds entre la Trinitat i 
la plaça de les Glòries. 
- Creació d'un centre intermodal de viatgers i 
transports. La nova estació de la Sagrera serà el 
centre intermodal de viatgers de primer ordre amb 
la generació d'una nova centralitat urbana. Els 
quatre nivells de l'estació (tren de llarg recorregut, 
tren de rodalia, metro, autobusos i aparcament) 
dotaran els ciutadans de totes les comunicacions 
necessàries com a estació central a més de la 
importància estratègica que té per a la ciutat. 

El sistema aeroportuari 

Per aconseguir l'objectiu que ens proposem per a 
la Regió C6 de Catalunya, de l'AMB, cal opti
mitzar el funcionament de l'aeroport de Barcelona 
fins a l'objectiu de 40 milions. de viatgers i 
450.000-500.000 T de mercaderies (actualment 
11,6 milions. de viatgers i 60.000 T). 

Les noves tecnologies aèries faran possible disposar 
d'un sistema aeroportuari per al desenvolupament 
de Barcelona i Catalunya, compatible amb la més 
estricta exigència de qualitat mediambiental, que 
garanteixi: 
- Participació de l'Ajuntament en la gestió de l'a
eroport, juntament amb la Generalitat i altres 
municipis i administracions. 
- Transformar Barcelona en un gran centre de 
trànsit de mercaderies per via aèria, aprofitant les 
possibilitats d'intermodalitat de la plataforma 
logística del delta del Llobregat. Accelerar al mà
xim la construcció de la nova zona de càrrega i 
crear instruments àgils de gestió. 
- Definitiva internacionalització de l'aeroport, 
amb una nova estació ferroviària, inclòs el TAV, en 
la terminal actual que garanteixi que el nou aero
port tingui la dimensió crítica necessària per absor
bir les previsions de trànsit que se li assignin. 

Sistemes energètics 

Electricitat. r alimentació elèctrica de Barcelona i 
el seu entorn és el resultat de la superposició histò

rica de xarxa d'alta tensió, amb progressió creixent 
i elements de producció de major potència. 
Les necessitats de major infraestructura per atendre 
el mercat futur s'hauran de resoldre amb reestruc
turacions en les xarxes d'alta tensió que permetin 
l'alliberament de l'afectació de determinades línies 
antigues de baixa capacitat i/o fort impacte al terri
tori. El desenvolupament futur apunta vers: 
- El manteniment i reforç del paper principal de 
les centrals tèrmiques, amb la millora de capacitats 
i rendiments amb la introducció del gas com a 
combustible principal. 
- Reestructuració de les línies d'alta tensió: apro
ximar a Barcelona (St.Boi, St. Just, Sta. Coloma) 
la xarxa de primer nivell aprofitant algunes traces 
de línies àrees actuals, i alliberant importants afec
tacions a les àrees de Trinitat-Besòs (de Sta. 
Coloma al mar), de Collserola, i del Llobregat. 
- Utilització de les galeries de servei, ampliant-ne 
l'extensió i la cobertura, per a les xarxes subterrà
nies d'alta tensió, complementàries a la reestruc
turació anterior. 

Gas. La gasificació de la ciutat és completa i la 
potenciació de l'ús del gas forma part de les políti
ques del país. A part de la gasificació de les tèrmi
ques, les polítiques d'estalvi i racionalització dema
nen un fort impuls a la implantació de sistemes de 
cogeneració. 

Telecomunicacions 

Durant els Jocs Olímpics es va fer, especialment 
Telefònica, un extraordinari esforç de posada al 
dia. Ara cal posar-se en les primeres posicions entre 
les capitals europees per aconseguir que amb una 
inteligent inversió en aquest sistema es pugui obte
nir el creixement econòmic que a la vegada per
meti no malmetre els extraordinaris avantatges 
geogràfics de Barcelona. 

I:opció estratègica en aquest sector té com a objec
tiu bàsic moure la informació per descongestionar 
les vies físiques i l'ús del territori (ús innecessari i 
ineficient). 

I:Ajuntament continuarà l'impuls del desenvolu
pament d'aplicacions que extreguin tot el rendi
ment de les autopistes de la informació. 
- Creació d'una xarxa de fibra òptica, iniciant les 
actuacions en unes zones pilot. 
- Desenvolupament del Pla de criteris per a la 
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implantació de xarxes de telecomunicacions a 

Barcelona, el qual permeti aprofitar al màxim les 

infraestructures subterrànies. 

- Utilització de les noves autopistes de la infor

mació, promovent les investigacions mediambien

tals, mèdiques, alimentàries i d'altres terrenys de 

les noves tecnologies i la qualitat de vida. 

- Promoció de serveis propis d'alta rendibilitat 

social. 

- Coordinació dels treballs amb altres ajunta

ments metropolitans. 


Sistema portuari i activitats logístiques 


Desenvolupar el nou port comercial i de serveis 

programat en el Conveni del delta del Llobregat, 

fent de la zona d'activitats logístiques (ZAL) del 

port i del polígon de la Zona Franca l'instrument 

bàsic per aconseguir que Barcelona sigui la Porta 

logística i de mercaderies del sud d'Europa. També 

volem que sigui possible construir la nova boca per 

potenciar l'activitat nàutica al Port Vell. 


Sistema hídric 


Abastament d'aigua Mentre que des del punt de 

vista qualitatiu, cal avançar en la millora que ja 

ha comportat la connexió Ter-Llobregat, des del 

quantitatiu és necessari introduir criteris d'apro

fitament de l'aigua no potable o no tractada, com 

és ara la del freàtic o la que es pretén retenir en la 

llera del riu Besòs mitjançant un sistema de pre

ses inflables. La utilització d'aquesta aigua no 

tractada i no apta per al consum, per a múltiples 

usos vinculats a l'agricultura, la jardineria i la 

neteja viària té una importància singular ja que 

suposa un aprofitament racional dels recursos i 

evita els problemes de variacions del nivell 

freàtic. 


Aigües pluvials. Les actuacions de futur de recollida 

seguiran les directrius d'evitar inundacions i reduir 

la contaminació en els abocaments, per aixó caldrà: 

- Completar els trams pendents de col·lectors 

interceptors de conques. 

- Prosseguir en la implantació de l'explotació cen

tralitzada de la xarxa, ampliant-ne l'àmbit, si cal, 

per optimitzar-ne l'ús i obtenir majors capacitats 

globals reduint el cost de les inversions. (Gestió 

comportes i telecontrols. CLAB SA) 

- Implantació de sistemes que recondueixin 

aquestes aigües als sistemes de depuració. 


Aigües residuals. Implantar a l'àrea les previsions 

del Pla de sanejament i els seus programes (de depu

ració d'aigües residuals urbanes i de tractament de 

fongs de depuradores) amb el calendari previst (1 a 

fase: 31-12-1998) i que bàsicament incorpora: 

- Construcció de la depuradora del Prat de Llo

bregat, amb totes les línies de tractament previstes. 

- Ampliació depuradora del Besòs amb introduc

ció tractaments biològics. 

- Completar les diverses depuradores de les con

ques del Besòs i Llobregat. 

- Implantació de les línies de tractament de fangs, 

utilitzant prioritariament, i segons les disponibili

tats, els fangs resultants de la depuració d'aigües 

com a matèria primera per fabricar altres productes. 


Implantació territorial 


Territorialment, cal implantar nous sistemes generals. 

Delta del Llobregat. Fer avançar el Pla del delta 
del Llobregat complint el conveni MOPTMA
Generalitat-Ajuntaments i tenint cura dels aspec
tes referents a la política mediambiental i de l' apli
cació de les diferents lleis (Llei d'espais naturals, 
Llei de protecció dels animals, Llei d'aigües) així 
com els convenis internacionals subscrits. 

- Els estudis d'impacte ambiental que s'hagin de 

desenvolupar hauran de tenir especial cura dels 

efectes nocius sobre els aqüifers i les zones humides. 

- I:Ajuntament de Barcelona, mitjançant l'em

presa pública Barcelona Regional, SA participa 

directament en la definició dels criteris per al 

desenvolupament del Pla. 

- Accés a l'aeroport i a l'autopista A-16 a través de 

la pota sud. 

- Autovia del Baix Llobregat tram Martorell-port 

de Barcelona. 

- Accés ferroviari al port amb quatre vies i un pas

sadís amb l'anterior. 

- Millora d'accesos i connectivitat delta del 

Llobregat. Via port- aeroport i via de trànsit pesat 

Morrot-Zona Franca-autovia Baix Llobregat. 

- Estació depuradora d'aigües residuals del Prat al 

marge esquerre del riu desviat. 

- Desenvolupament de les zones incloses en el 

PEIN i ordenació de l'espai terrestre litoral. Adqui

sició del sòl. 

- Desviament de la llera del riu en el tram final, 

la qual cosa farà possible els projectes anteriors, i 

és una actuació fonamental per condicionar altres 

actuacions. 
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- Ampliació del port i ZAL. Es continuarà l'am
pliació del port igual que l'accés ferroviari a la nova 
campa de contenidors. Construir dic d'abric. La 
primera fase de la zona d'activitats logístiques es 
finalitzarà l'any 1997 i la segona fase arribarà a 
l'any 2002. 
- Preservació d'espais humits. La planificació 
ambiental per a la seva preservació preveu la 
supressió de la irrigació amb aigües residuals i de 
l'extracció d'àrids i control dels rebliments actuals 
la prevenció de les connexions entre els aqüífers i 
de l'ús excessiu d'aigua: camps de golf, indústries i 
garantir la depuració de tots els abocaments de la 
zona i reconversió del sòl de les finques que acu
mulen deixalles 

Front litoral Besòs. Guanyar terrenys al mar. S'ha 
redactat l'avantprojecte per a la desembocadura del 
riu Besòs, el qual preveu guanyar terrenys al mar i 
possibilitar la ubicació del zoo, espai d'oci, d'un parc 
públic, d'un canal per a activitats aquàtiques, del 
port esportiu de Sant Adrià, d'una depuradora d'ai
gües residuals i d'una franja amb més platges i àrees 
de banys lligades per un tram de passeig marítim. 

Riu Besòs. Recuperació dels entorns. El riu Besòs 
es recuperarà com el riu urbà del nord metropolità 
amb una profunda obra d'integració urbana. Es 
valorarà com un element del paisatge i del lleure 
coJ.lectiu metropolità. 

Per fer-ho possible s'iniciaran les següents actua
Cions: 
- Supressió de les torres d'alta tensió. Les de la 

llera del riu degraden l'espai fluvial i comporten 

riscos. Es reclamarà a les companyies elèctriques 

que soterrin les línies existents. 

- Integració urbana del riu. Les lleres del riu i el 

mateix cabal es faran accessibles als ciutadans, que 

gaudiran d'un nou riu regenerat, sense contami

nació i amb una ordenació compatible amb cres

cudes temporals. 

- Els espais de l'entorn del riu donaran les possi

bilitats d'esbarjo i lleure que actualment no tenen. 

Una bona ordenació permetrà la integració del riu 

al paisatge urbà i l'aprofitament com a espai a l'ai

re lliure. 


Pla del Congost. Millora i vertebració urbana per 

als barris afectats dels municipis articulant con

venis amb el MOPTMA, Generalitat i ajunta

ments. 


NOUS REPTES DE LA HISENDA 
MUNICIPAL 

I:Ajuntament obté ingressos de dues fonts: un 
50% prové de la base econòmica i patrimonial de 
la ciutat a través de tributs, taxes i preus per serveis 
públics i un 50% prové de transferències de l'Estat. 

Dels recursos que s'obtenen, el 85% es destina a 
despesa corrent i el 15% restant a inversió. De la 
despesa corrent, el 50% es desrina als serveis bàsics 
de l'Ajuntament: neteja, seguretat, urbanisme. 
I:altra meitat del pressupost es destina a benestar 
social, cultura, sanitat, esports, promoció econòmi
ca, altres serveis i al cost de l'endeutament (18% dels 
recursos). Es genera un estalvi corrent que permet 
finançar la despesa, els interessos, les inversions i 
permet també iniciar la reducció de l'endeutament. 

Es demanarà la modificació de la Llei d'hisendes 

locals per millorar el nivell de finançament local. 

Es proposarà la creació d'un règim especial de fi

nançament, dins la Carta Municipal, amb possibi

litat de participació directa en el rendiment, dins 

el terme municipal, d'impostos estatals i autonò

mics; gestió municipal del cadastre i de l'IBI; par

ticipació en els ingressos de l'Estat mitjançant 

transferències anuals del fons nacional de coope

ració municipal, així com la transferència comple

mentària per al finançament dels serveis comuns 

metropolitans de Barcelona; participació en el fons 

de cooperació local de la Generalitat de Catalunya. 


Pressió fiscal i altres recursos municipals 


- Reduir la pressió fiscal disminuint un 10% sobre 

el PIB la part impositiva dels ingressos municipals 

al llarg del període, atenent especialment al petit 

comerç, les organitzacions sense ànim de lucre i la 

població amb pocs recursos en general. 

- Promoure la millora de la normativa de l'IAE, 

en sintonia amb el punt anterior, amb especial 

referència als índex de situació. 

- Reclamar l'increment del Fons català de coope

ració. Optimització del patrimoni i dels actius i 

empreses municipals. 

- Estudi de la possible aplicació d'eco taxes. 


Endeutament 


- Reduir un 1Oo/o el nivell d'endeutament de 

1994. 
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Finançament dels serveis substitutoris 


S'efectuaran controls periòdics del grau de com

pliment del Programa d'Actuació Municipal mit

jançant l'execució del Pla de Qualitat i avaluacions 

del procés d'implantació del Pla Estratègic. 

- Promoure una cimera institucional per tractar 

aquest assumpte. 

- Finançament dels serveis de capitalitat, tant per 

part de l'Estat com de la Generalitat, que han d'a

portar els fons complementaris necessaris per fi

nançar els serveis que ofereix l'Ajuntament en 

suplència d'aquestes. 

- Regularitzar, en un primer tram, com a mínim 

en I 0.000 milions de pessetes de despeses de ser

veis substitutoris. 


Despeses 


- Augment de despesa corrent en percentatge 

igual al creixement de l'IPC. 

- Doblar la inversió directa als districtes. 

- Augmentar en 2. 000 milions la inversió de re
posició i manteniment. 


MODERNITZACIÓ ADMINISTRATIVA, 

DESENVOLUPAMENT ORGANITZATIU 


Disposar d'una estructura administrativa eficaç, 

eficient i adaptada a les necessitats de la seva mis

sió, dins la qual treballin persones motivades i 

compromeses amb el servei públic, és una de les 

condicions bàsiques per assolir l'èxit en la posada 

en marxa dels objectius que es contenen en aquest 

Programa d'actuació municipal. Per aquest motiu, 

i tenint com objectiu millorar l'eficiència i la capa

citat de resposta municipals, es posaran en marxa 

els següents programes de modernització adminis

trativa: 
- Nou model de relació entre l'estructura política 

i l'estructura executiva, basar en la divisió de fun

CIOns. 


- Desenvolupament del procés de desconcentra

ció de l'organització municipal, dotant els gerents 

de sector i de districte dels instruments de gestió 

descentralitzada necessaris per exercir la seva tasca. 

Desenvolupar el traspàs de noves competències als 

districtes. 

- Millora de l'eficiència dels serveis a través de la 

posada en pràctica d'un extens programa d' audi

toria organitzativa. 


- Simplificar l'estructura de l'organització muni

cipal reduint el nombre de nivells directius i llocs 

de comandament. Continuar del procés de racio

nalització de plantilles. 

- Per tal de garantir una formació òptima dels 

funcionaris, es potenciarà la col·laboració entre els 

serveis de formació de l'Ajuntament i l'Escola 

d'Administració Pública de Catalunya. 

- Institució de procediments d'avaluació de les 

polítiques municipals i de control de l'activitat a 

través de sistemes d'indicadors. 

- Posada en marxa del Pla de qualitat. 

Se 'efectuaran controls periòdics del grau de com

pliment del Programa d'Actuació Municipal mit

jançant l'execució del Pla de Qualitat i avaluacions 

del procés d'implantació del Pla Estratègic. 


2. Comissió de Benestar Social i Educació 

Millorar el benestar social i les condicions de vida 
dels ciutadans i ciutadanes és una de les prioritats 
de l'acció municipal. .CAjuntament de Barcelona 
desenvolupa amb aquesta finalitat una política 
social activa que, en el marc de les xarxes generals 
de protecció social, és una contribució important 
al model d'estat del benestar. Els serveis personals, 
en gran part descentralitzats, agrupen el conjunt 
de programes i serveis que, en matèria de serveis 
socials, salut, esports i educació, presta l'Ajunta
ment. El seu objectiu últim, des de cada sector, és 
promoure la cohesió social de la ciutat, a través de 
polítiques integradores i amb voluntat universal i 
a través també dels programes per combatre l'ex
clusió social. 

Cal recordar que l'Ajuntament de Barcelona té 
una llarga tradició i història en la prestació de ser
veis i en la creació d'infraestructures socials, com 
ara en el terreny de la sanitat i l'educació. Actual
ment, la xarxa pública municipal agrupa quasi 800 
equipaments i centres municipals relacionats amb 
el benestar social i que són un element cabdal de 
la qualitat de vida i la cohesió social de la ciutat. 

Dels tres eixos programàtics previstos en aquest 
Programa d'actuació municipal, dos se situen ple
nament en el que són les polítiques socials -el 
foment de l'ocupació i la promoció de l'habitatge 
assequible- reforçant així la tradició i el compro
mís de l'Administració local de la ciutat amb la 
cohesió social, amb la lluita contra l'exclusió social 
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que pateixen les persones aturades i les persones 
amb dificultats per disposar d'un habitatge digne 
a la nostra ciutat. 

La política social que des dels diversos sectors i dis
trictes municipals, ha de desenvolupar l'Ajun
tament de Barcelona en el proper període ha de 
respondre, doncs, als principis d'igualtat d' opor
tunitats, integració, garantia dels drets socials, no 
discriminació i reducció de les desigualtats socials. 
En aquest context, prenen especial significació les 
accions destinades a promoure i assolir la plena 
igualtat entre homes i dones, la plena integració de 
la immigració estrangera, l'atenció social a les per
sones grans, l'atenció a les famílies i infants en 
situació de risc, la normalització de serveis envers 
les persones amb disminucions i el combat contra 
la pobresa. :LAjuntament de Barcelona vetllarà, en 
el context dels serveis que milloren el benestar 
social del conjunt de la ciutat, perquè la dimensió 
redistributiva dels programes socials beneficiï 
aquelles persones i sectors més exclosos. 

ELS CRITERIS D'ACTUACIÓ 

Ajustar i prioritzar l'acció municipal en el marc 
competencial. El desenvolupament legislatiu i 
normatiu, en l'àmbit social, dels darrers anys ha 
ajudat a aclarir el marc competencial de les dife
rents administracions. :LAjuntament ha de prio
ritzar els seus serveis d'acord amb el marc sectorial 
vigent, però també d'acord amb les aspiracions que 
es fixen en l'avantprojecte de Carta municipal. En 
aquest sentit, ens proposem treballar amb la pers
pectiva següent: 
- Prioritzar els serveis de competència pròpia obli
gatòria. La preferència en aquests serveis s'ha de 
traduir en aconseguir la màxima cobertura possi
ble i en un increment de la seva qualitat i eficàcia. 
- Pel que fa als serveis de competència d'altres 
administracions, es treballarà per incrementar les 
delegacions de competències per part d'aquelles 
administracions, amb el finançament total, o en 
l'establiment de fórmules consorciades de gestió 
que suposin una reducció progressiva de l'aporta
ció municipal i que ajudin a estructurar xarxes úni
ques. :LAjuntament destinarà l'estalvi obtingut a 
l'exercici de les competències pròpies obligatòries. 
- Dels serveis de competència pròpia voluntària 
seran seleccionats i prioritzats aquells que suposin 
un impacte social important -pels seus efectes 

redistributius, per la seva ubicació territorial i per 
la població destinatària- i, en qualsevol cas, hau
ran de tendir a l'autofinançament. 

Incrementar els serveis descentralitzats als distric
tes municipals. La descentralització municipal ha 
suposat, també en el terreny dels Serveis Personals, 
un salt qualitatiu en la millora dels serveis, en la 
seva eficàcia, en la proximitat a la ciutadania i en la 
participació ciutadana. D'acord amb els objectius 
generals per al proper quadrienni, proposem cul
minar el procés de transferències als districtes 
municipals, transferint les competències i matèries 
que tenen la seva lògica o la seva implantació en el 
nivell territorial, amb la màxima amplitud possible. 

Fomentar la cooperació públic-privat i la partici
pació cívica i ciutadana. :Lincrement de la coope
ració entre els sectors privats i l'administració local 
és una de les prioritats en la política social per al 
conjunt de l'Ajuntament. 

A més a més de la cooperació en la gestió de serveis 
d'interès públic, cal impulsar l'aplicació del Pla inte
gral de desenvolupament dels serveis socials, elabo
rat per institucions públiques i agents socials i apro
vat en l'anterior mandat i que suposa un bon model 
en l'articulació de les xarxes públiques i privades. 

La participació ciutadana tindrà un nou impuls 
amb la creació de dos nous consells, el Consell 
Municipal d'Associacions de Voluntariat i el Con
sell Assessor d'Immigrants Estrangers, que es crea
ran d'acord amb les Normes reguladores de parti
cipació ciutadana. Es complementarà així la xarxa 
d'òrgans de participació en política social, que 
mantindran i ampliaran la seva projecció (Consell 
Mpal. de Benestar Social, Consell de les Dones de 
Barcelona, Consell Assessor de la gent gran, Con
sell Mpal. d'Esports, Consell Mpal. Escolar, Con
sell de Salut Laboral). 

Les recomanacions i propostes d'aquests òrgans de 
participació, i en especial les que anualment realit
za el Consell municipal. de Benestar Social, conti
nuaran essent estudiades i incorporades als plans 
d'acció anual de l'estructura municipal. 

Millorar la qualitat i l'eficàcia dels serveis de 
benestar social. Com a continuació del procés ja 
iniciat d'ordenació i estructuració dels serveis 
municipals de benestar social, es redefinirà la pro
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ducció de certs serveis, de tal manera que incor
porin, a més dels aspectes competencials ja citats, 
millores de procés i tecnològiques que n'incre
mentin la qualitat i eficàcia. 

Promoure la cooperació intermunicipal i la coo
peració local europea. La coordinació interinsti
tucional ha estat i és un principi bàsic de l'actua
ció de l'Ajuntament de Barcelona, també en el 
terreny social. Una coordinació que, a més a més 
de la cooperació competencial ja citada, ha d'afa
vorir un millor aprofitament de recursos i dels 
esforços públics. :LAjuntament de Barcelona im
pulsarà i col-laborarà estretament en el treball con
junt amb la resta d'administracions (Diputació, 
Generalitat i Administració central de l'Estat) així 
com entre els ajuntaments a través de la Federació 
de Municipis de Catalunya i de la resta d' organis
mes de cooperació supramunicipal, en la recerca 
de solucions conjuntes a problemes comuns. 

En la mateixa direcció, ampliarem els esforços per 
inserir la nostra política social en la dimensió local 
europea, contribuint a una Unió Europea amb 
una dimensió social i local important. Continua
rem la participació en xarxes i organismes de coo
peració europea (Eurociutats, Elaine, Ciutats Sa
ludables, Ciutats Educadores ... ), incrementarem 
els projectes de cooperació tècnica cercant un ma
jor finançament comunitari (gent gran, lluita con
tra la pobresa, persones amb disminucions, dones 
i immigració estrangera) i promourem Barcelona 
com a centre de trobades i congressos internacio
nals en matèria social, seguint la important tradi
ció que tenim en aquest àmbit. 

Desenvolupar plans i polítiques socials integrals. 
La política social no és només el conjunt d'una 
sèrie d'actuacions sectorials, sinó que la complexi
tat dels fenòmens socials i la interrelació de causes 
i efectes obliguen cada dia més a coordinar de 
forma integral el conjunt de les accions munici
pals. En aquest sentit, és necessari prosseguir i 
millorar la coordinació entre els Serveis Personals 
i altres àmbits de l'actuació municipal, com l'ur
banisme, les polítiques de seguretat i prevenció, la 
política cultural. 

Especial importància té, en aquest sentit, l'actua
lització permanent i el desplegament dels plans de 
benestar social per a determinats sectors de la 
població, que ofereixen una visió global i són un 

instrument de planificació de l'acció municipal. El 
Pla de la gent gran, el Pla municipal per a les 
dones, el Pla d'ilnfància o el Pla de cooperació i 
voluntariat són expressió de la voluntat política 
d'abordar l'actuació municipal des de l'òptica dels 
sectors destinataris en la seva globalitat. En el pro
per període ens proposem, també, elaborar i apli
car un Pla per a la interculturalitat i la integració 
de les minories ètniques, en coordinació amb les 
instàncies municipals implicades. 

SERVEIS SOCIALS 

Compliment i desenvolupament de les competèn
cies que es desprenguin de la nova llei de descen
tralització de serveis socials i de l'aprovació de la 
Carta municipal. Millorar la capacitat de resposta 
dels serveis socials davant les situacions de desi
gualtat i exclusió. 

Dissenyar un pla d'equipaments municipals de 
benestar social i actualitzar el pla de cessió de sòl a 
la Generalitat per a la construcció dels equipa
ments necessaris per a sectors de població i/o pro
blemàtiques socials. 

Promoure i donar suport a l'associativisme i a la par
ticipació activa en la millora de l'entorn social. 
Desenvolupar la concertació i la coordinació efecti
va de polítiques i serveis entre Administració i enti
tats socials, d'acord amb el que preveu el Pla integral 
de desenvolupament dels serveis socials a Barcelona. 

Descentralitzar tots aquells programes, serveis i 
equipaments que d'aquesta manera millorin l'e
ficàcia, l'eficiència i la participació social. Coordi
nar a la ciutat els serveis socials amb els altres sis
temes de benestar social. 

Atenció primària 

- Aplicar i desenvolupar el Pla d'atenció primària, 
millorant la dotació de personal i recursos econò
mics, la formació dels professionals i les metodolo
gies de treball. Elaboració del Pla d'atenció primà
ria específica, que defineixi el marc conceptual i 
metodològic, i els criteris organitzatius que han de 
regular el funcionament dels centres oberts infan
tils, les residències d'estada limitada i els menjadors 
socials (serveis d'atenció primària previstos a la llei 
4/1994). 
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- Promoure el traspàs a l'Ajuntament dels serveis 
i equipaments d'atenció primària de l'ICASS a la 
ciutat de Barcelona, en aplicació de la nova llei de 
descentralització. 
- Aplicar a tota la ciutat el nou model del Servei 
d'Atenció Domiciliària, consolidant una xarxa 
única i endegant una col·laboració amb la xarxa 
sanitària. 
- Posar en funcionament el projecte d'habitatge 

social temporal per tal d'afavorir els processos d'in

tegració social. 

- Millorar els programes de lluita contra la pobre

sa, l'atenció social a les persones sense sostre i l'a

tenció social a la immigració estrangera i persones 

refugiades. Millorar la xarxa de centres d'acolli

ment i urgències adreçats a gent gran, infància i 

dones en situació d'especial dificultat. 


Atenció especialitzada 


- Aconseguir la competència delegada dels serveis 

i equipaments especialitzats d'infància d'acord 

amb la nova llei de descentralització. 

- Aconseguir la creació d'un consorci amb la Ge

neralitat per a la gestió dels establiments residen

cials públics per a la gent gran. 

- Garantir l'increment de l'atenció social a dones 

que pateixen situacions socials greus, prioritzant 

l'atenció a dones grans, exrecluses i amb problemes 

de maltractaments i agressions, reclamant a la 

Generalitat la delegació i el finançament de la ges

tió dels serveis especialitzats adreçats a dones. 


Promoció social 


- Redefinir les xarxes actuals de casals de gent 

gran, casals d'infants i casals de joves per ral d'a

daptar-les a les noves necessitats de promoció i 

atenció social i promoure la creació de serveis 

complementaris incloent els necessaris per a les 

dones. 

- Millorar els sistemes específics d'informació que 

complementin el sistema general de l'Ajuntament 

per assegurar l'accés dels sectors amb més dificul

tats socials a la xarxa de serveis públics. 

- Prioritzar i impulsar les mesures i serveis que 

afavoreixin la integració positiva de la població que 

envelleix. Estudiar avantatges fiscals i preus públics 

per a persones jubilades amb ingressos inferiors al 

salari mínim (reducció en taxes, preus públics 

d'instal·lacions municipals i millora de la gestió de 

la Targeta Rosa). 


- Afavorir l'increment i consolidació d'entitats, 
associacions i grups d'acció voluntària, amb espe
cial èmfasi en l'ajuda mútua, mitjançant la sensi
bilització, la formació, l'impuls al patrocini i mece
natge social així com el suport tècnic i financer. 
Mantenir i desenvolupar noves estratègies que 
incrementin la inserció laboral dels col·lectius de 
població amb més dificultats d'inserció social i 
amb més risc d'exclusió. 

Dona 

- Impulsar les mesures d'acció positiva que afavo
reixin la participació de les dones en tots els àmbits 
de la ciutat (social, laboral, educatiu, polític), prio
ritzant les que promoguin el repartiment del tre
ball de cura a les persones entre homes i dones 
(harmonització dels horaris a la ciutat, flexibilitza
ció horària en el treball, etc.). 
- Crear un pla específic de suport a campanyes de 
prevenció i ajuda respecte d'aquelles conductes 
socials que reverteixen en danys específics contra 
col·lectius que pareixen la discriminació. 
- Facilitar la incorporació de la dona al món labo
ral mitjançant infraestructura de suport, no només 
des de centres de planificació familiar sinó també 
de guarderies i compartint la preocupació per l'e
ducació que el municipi reflecteix, establint plans 
concrets per a una educació no sexista 

ESPORTS 

Aprofundir l'extensió del dret a l'esport per al con
junt de la ciutadania, combatent tot tipus de dis
criminació tant social o territorial com per raó de 
sexe o condició econòmica. Garantir el coneixe
ment de l'oferta esportiva al conjunt de la pobla
ció. Millorar la qualitat dels serveis esportius i aug
mentar el rendiment esportiu i el rigor i l'eficiència 
de la gestió dels equipaments municipals. 

Consolidar Barcelona com a capital internacional 
de l'esport, en qualitat de seu de competicions 
internacionals i també com a punt de referència 
per a activitats amb projecció internacional. 

Impulsar la força associativa dels clubs i les entitats 
esportives, com a agent bàsic del desenvolupament 
esportiu. Assegurar la participació del moviment 
esportiu organitzat en l'elaboració de la política es
portiva municipal mitjançant el Consell Munici
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pal de l'Esport i el Consell de l'Esport dels distric

tes. Convocar el I Congrés de Clubs i Associacions 

Esportives per debatre les línies de futur de l'esport 

a la ciutat. 


Desenvolupar la nova organització municipal de 

l'esport, descentralitzant i proporcionant els recur

sos humans i econòmics perquè els districtes esde

vinguin òrgans de gestió esportiva i agents de pro

moció esportiva. 


Promoció esportiva 


- Potenciar les ofertes esportives per a col·lectius 

específics (joves, gent gran i persones amb dismi

nucions) i reduir en tres punts la diferència de 

pràctica esportiva entre l'home i la dona 

- Impulsar un pacte amb la Generalitat per pro

moure l'esport a les escoles: generalització de 

l'educació física, introducció de la iniciació espor

tiva a l'ensenyament secundari obligatori en apli

cació de la LOGSE i el nou mapa escolar, i acon

seguir l'aprofitament màxim de les instal·lacions 

esportives escolars. 

- Consolidar Barcelona com a una de les prime

res ciutats del món en la pràctica esportiva al carrer 

(festes de la Mercè, festes de la platja, festa de la 

bicicleta etc.). 

- Fer de l'esport una eina de civisme i solidaritat 

establint convenis amb entitats, participant en dos 

projectes de cooperació internacional i recons

truint un poliesportiu a Sarajevo. 


Instal·lacions esportives 


- Consolidar el model de gestió indirecta de les 

instal·lacions municipals esportives, aplicant mesu

res que assegurin una rigorositat en la gestió i 

millorin l'eficàcia i eficiència. Aprofundir l'aplica

ció del Reglament d'instal·lacions esportives. 

- Incrementar l'ús de les instal·lacions: augmentar 

d'un !5o/o el nombre de persones abonades/sòcies, 

facilitar l'ús escolar i fomentar l'esport de competi

ció mitjançant acords amb clubs i federacions. 

- Adoptar les instal·lacions a les mesures previstes 

en el Pla d'estalvi energètic. Completar el pla d'a

daptació per facilitar l'esport a les persones amb 

disminució. 

- Completar i remodelar la xarxa d'equipaments 

bàsics esportius corregint els desequilibris ten·ito

rials. Elaborar els criteris de planejament dels equi

paments esportius per als propers deu anys. 


INSTITUT MUNICIPAL DE DISMINUÏTS 

Prosseguir la política d'integració de les persones 
amb disminucions a partir dels principis de nor
malització dels serveis i de reconeixement de la 
diferència; impulsar i vetllar per l'aplicació d'a
quests principis i pel desenvolupament en el con
junt de l'organització municipal i la societat bar
celonina. 

Fomentar la participació ciutadana i la solidaritat 
social; consolidar les fórmules participatives exis
tents per a usuaris i associacions, i mitjançant tam
bé la promoció i el desenvolupament de convenis 
i acords de col·laboració amb les entitats d'inicia
tiva social. 

Millorar la qualitat dels serveis i impulsar especial
ment l'aplicació de les noves tecnologies en la mi
llora de les condicions de vida i integració de les 
persones amb disminucions. 

Actualitzar i executar el pla de cessió de sòl a la 
Generalitat per a la construcció dels equipaments 
necessaris. Realitzar la nova seu de l'IMD. 

Vetllar en tot moment pel compliment i l'aplica
ció de la LISMI en tots els seus aspectes. 

Una ciutat accessible 

- Continuar, ampliar i consolidar les actuacions 
per a la no aparició i supressió de barreres físiques 
i de comunicació en el medi urbà, en l'edificació i 
en els transports, d'acord amb la legislació vigent, 
exigint-ne el compliment en els locals de con
currència general, tant públics com privats. 
- Realitzar el Pla d'accessibilitat dels edificis i 
equipaments municipals, en un termini de deu 
anys, garantint com a mínim l'aplicació a aquesta 
finalitat del percentatge que fixa la llei sobre el 
total de les inversions realitzades. 
- Continuar els projectes de millora d'accesibili
tat en el medi urbà i les actuacions per a la supres
sió de barreres arquitectòniques dins del programa 
de millora del paisatge urbà. 
- Ampliació les zones de vianants i, en general, 
d'espais utilitzables i accessibles per a cadires de 
rodes. Implantar i millorar la senyalització viària 
(visual i acústica) per a tothom. 
- Establir una coordinació dels serveis per a les 
persones amb disminució a cada districte. 
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- Vetllar perquè les persones amb disminució par

ticipin en qualsevol tipus de manifestació social, 

d'oci, etc. a la ciutat. 

- Promoure una campanya de sensibilització per 

fer una ciutat més tolerant i solidària. 

- Vetllar perquè les persones amb disminució par

ticipin en qualsevol tipus de manifestació social, 

d'oci a la ciutat. 

- Promoció d'una campanya de sensibilització per 

fer una ciutat tolerant i solidària. 


Un transport per a tothom 


- Adaptació del transport públic (implantació i 

extensió a totes les línies del transport públic urbà 

d'unitats accessibles i adaptades, sobre la base de 

renovar-les d'acord amb el que especifica la legis

lació vigent). Per a la determinació de l'aspecte 

pressupostari i dels ritmes d'aplicació caldrà consi

derar els acords i directrius de l'EMT. 

- Promoció de l'ús del raxi (homologació d'un 

model de taxi per a tothom, i negociació amb els 

serveis corresponents la implantació d'un bo per a 

taxi). 


Una política d'habitatge i de reserva de sòl 

públic 


- Ampliar la reserva/adquisició de sòl públic per 

a habitatges d'iniciativa pública i/o implantació 

d'equipaments socials. Elaboració i realització d'un 

pla d'habitatge d'iniciativa pública, amb reserva 

d'habitatge adaptat per a persones amb dificultats 

de mobilitat. 

- Elaboració i realització de programes de rehabi

litació i de renovació i/o adequació d'habitatges, 

preveient les necessitats de tots els sectors de 

població, i en concret l'accessibilitat i l' adaptabili

tat (considerant la implantació d'ajudes tècniques) 

per a persones amb dificultats de mobilitat i/o de 

relació amb l'entorn. 


SALUT PÚBLICA 


l:Ajuntament impulsarà la constitució de l'Agèn

cia de Salut Pública de Barcelona adscrita al Con

sorci Sanitari de Barcelona, que serà cofinançada 

per la Generalitat i l'Ajuntament. 


Es revisarà el Pla de Salut de Barcelona per adap

tar-lo a les necessitats actuals i futures dels ciuta

clans i ciutadanes, rant en allò que tenen de comú 

com de diferent i donar resposta als problemes que 

estan sorgint. 


Es potenciarà l'actuació del Consorci Sanitari a 

Barcelona, al qual s'adscriuran els nous centres 

sanitaris públics de la ciutat. El Consorci ha de 

poder gestionar l'atenció primària de salut de la 

ciutat de Barcelona, amb la participació conjunta 

de les persones que són els actuals responsables. 


Es reclamarà la priorització de la reforma de la 

medicina de capçalera (atenció primària). Així en 

els propers anys el 80 o/o de la població ha d'es rar 

coberta pel centres reformars d'assistència primà

ria, amb prioritat per a, les zones de la ciutat que 

tenen més necessitat social i sanitària. 


S'actualitzarà el Pla d'ordenació urbanística dels 

equipaments sanitaris a la ciutat. A aquest efecte es 

reservarà sòl per a equipaments futurs, especial

ment en les noves àrees d'expansió de la ciutat. 


Promoció de la salut 


- Reformulació dels programes i sistemes d'infor

mació amb una orientació cap als districtes. Abor

datge de les desigualtats en raó del sexe, l'edat i la 

classe social en matèria de salut i de les malalries 

emergents. 

- Reordenament dels serveis de vacunacions i pro

moció de la salut escolar segons la reforma de l'a

tenció primària i la creació de l'Agència de Salut 

Pública. Consolidació i ampliació dels programes 

del Centre de Salut Laboral, en la seva condició de 

centre col·laborador de l'Organització Mundial de 

la Salut. 


Control sanitari i analítica 


- Gestió integrada i consolidació de l'acció ve

terinària de salut pública i de la inspecció de con

sum. Desenvolupar serveis d'epidemiologia am

biental. 

- Afavorir el desenvolupament d'òrgans de pat·ti

cipació en l'àmbit dels districtes per tal d'informar, 

reordenar, promoure i avaluar estratègies d'inter

venció per al control de la SIDA i altres patologies 

emergents. 

- Potenciar el Laboratori Municipal com a cen

tre de referència de salut pública per a tot 

Catalunya. 


53 



Pla municipal d'atenció a les 
drogodependències 

- Incrementar els recursos humans i econòmics 

del Pla i integrar els diferents centres de titularitat 

i finançament públic de la ciutat en la configura

ció d'un veritable pla de ciutat. Avançar en la coor

dinació amb l'atenció primària de salut i els recur

sos sanitaris generals de la ciutat. 

- Afavorir l'intercanvi, la reflexió i l'avaluació 

conjunta sobre les diferents estratègies d'interven

ció sobre les drogodependències. Impulsar i am

pliar la cobertura dels programes preventius a l'es

cola. 

- Aplicar, conjuntament amb les direccions dels 

districtes, el model de plans de drogues territorials" 

amb la creació de comissions on estiguin represen

tats tots els estaments que configuren la dinàmica 

territorial, com són les entitats i associacions veï

nals, serveis personals, els cossos de seguretat i el 

sector sanitari. 
- Creat un observatori de nous consums juvenils 
que, partint del coneixement dinàmic de l' exten
sió i característiques dels usos de substàncies adic
tives en els joves i adolescents, permeti desenvolu
par estratègies d'intervenció útils per reduir les 
conseqüencies sobre la qualitat de vida de la comu
nitat. 

EDUCACIÓ 

.Laplicació de la Reforma Educativa a la ciutat és 
la gran oportunitat que té Barcelona per afrontar 
els dèficits històrics que arrossega en el camp edu
catiu (manca de places en alguns nivells, amb dese
quilibris territorials i un fort predomini de l' ofer
ta privada, no adequació a 9 les necessitats del 
sistema productiu, amb cotes importants de fracàs 
escolar, etc.). I:herència històrica d'una important 
aportació municipal, en una funció no competen
cial com és mantenir una xarxa pròpia de centres 
educatius, acaba de situar el context d'aquest PAM 
que, globalment, concreta aquests cinc objectius 
prioritaris: 

Aclariment competencial 

- Cal potenciar i estructurar en una xarxa única 
l'ensenyament públic de la ciutat i aconseguir una 
delegació de competències, via Carta municipal, 
de tot l'ensenyament no universitari, amb gestió 

estrictament municipal o concert tipus patronat 

escolar. La tendència ha de ser donar cada cop més 

prioritat a la despesa estrictament competencial en 

els pressupostos. 


Aplicació de la LOGSE 


Col·laborar amb l'administració educativa, donant 

prioritat al marc competencial que ens correspon, 

per poder aplicar en les millors condicions possibles 

la Reforma als centres de la ciutat. Això vol dir: 

- Aconseguir els solars necessaris per a les noves 

construccions públiques previstes en el mapa esco

lar i constituir els drets de superfície a favor de la 

Generalitat de Catalunya que corresponguin. 

Realitzar les noves construccions que es derivin de 

l'aplicació del mapa escolar. 

- Fer les aportacions pactades en el conveni-marc 

amb la Generalitat per tal de realitzar les obres de 

reforma, ampliació i millora (RAM) que fan 

necessàries l'adaptació per a la Reforma dels cen

tres públics de la ciutat (els de la Generalitat i els 

de l'Ajuntament). 

- Màxima informació ciutadana sobre la matri

culació, aclarint les zones, assegurant la continuï

tat entre Primària i Secundària, i defensant l' efec

tiva igualtat de condicions entre els centres públics 

i els concertats. 

- Altres aportacions específiques que l'Ajunta

ment pot fer a partir de l'experimentació realitza

da als nostres propis centres. Reestructuració i 

ordenació dels ensenyaments artístics i musicals . 


Aprovació definitiva del mapa escolar 


Garantir que el mapa inclogui les al·legacions dels 

consells Eescolars de centre, de districte i de ciutat. 

Utilitzar-lo com a eina de planificació de l'aplica

ció de la Reforma Educativa per a les previsions de 

solars i d'inversions. Garantir la correspondència 

entre el mapa escolar i el Pla plurianual d'inversions 

1995-2000 del Departament d'Ensenyament. 


La nostra oferta educativa 


Aprofitar l'experiència dels centres municipals en 

la implantació de la Reforma per ampliar i millo

rar els serveis d'una xarxa pública única. 


Homologar els nostres serveis no competencials als 

establerts per l'administració educativa, que hau

ria d'acabar absorbint-los. 
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Concretar els programes educatius de l'Institut 
Municipal d'Educació de Barcelona en uns temes 
prioritaris (educació ambiental, igualtat entre els 
sexes, foment de la convivència intercultural, edu
cació en l'àmbit de l'esport, la transició de la 
joventut al món socio-laboral...) i adreçar-los al 
conjunt de la ciutat. 

Potenciar el Pla contra l'absentisme escolar i refor
çar les accions dutes a terme des dels districtes mu
nicipals. 

Consolidar i promoure els centres de recursos peda
gògics, en col-laboració amb la Generalitat de Cata
lunya, com a centres de suport, millora i dinamitza
ció al servei de la comunitat educativa en el territori. 

Impuls a la participació 

La transformació del sistema educatiu de Barcelo
na ha d'arribar a ser un objectiu de ciutat que 
impliqui el conjunt d'institucions de forces socials 
econòmiques i polítiques. 

A través dels consells escolars i d'una potent xarxa 
informativa, hem de promoure el protagonisme 
directe de la comunitat educativa com a garantia 
de qualitat per a tot el procés d'aplicació de la Re
forma Educativa. 

3. Comissió d'Ocupació i Promoció 
Econòmica 

PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ 

La promoció econòmica i l'ocupació és una prio
ritat de l'Ajuntament de Barcelona per tal de 
donar una resposta proactiva als canvis en l' econo
mia internacional i en l'organització del treball que 
s'han estès a tot el món. 

La globalització dels mercats. La internacionalitza
ció de l'economia que es desprèn de la caiguda del 
mur de Berlín i, més recentment, la ratificació dels 
acords del GATT II sobre la liberalització del 
comerç mundial, són uns fers d'una magnitud ran 
transcendental que, sens dubte, repercuteixen i 
repercutiran en les empreses del nostre entorn local. 

Ens trobem davant d'un mercat de rvolum extra
ordinari que permet alts nivells d'intercanvi i de 

mobilitat d'unitats productives, a la vegada que 
s'intensifica i es fa més agressiva la competitivitat 
entre empreses. Per ral de mantenir i millorar la 
seva posició competitiva, les empreses i els treba
lladors han de modificar les seves pautes de com
portament i adequar-les a un concepte molt més 
global de l'estructura econòmica. 

La descentralització de l'activitat econòmica i pro
ductiva. La substitució de les tecnologies i les mane
res d'organitzar el treball pròpies del període indus
trial clàssic per les del període de la informació fa 
que les petites i mitjanes empreses prenguin posició 
davant unes possibilitats molt més favorables per al 
seu desenvolupament i la creació d'ocupació. 

La força del treball aplicada en cadena per a la pro
ducció de grans sèries -propi de les grans empre
ses- ja no resulta competitiu en un mercat que 
s'està movent a ritme accelerat. La flexibilitat i 
rapidesa d'adaptació de la producció a les noves 
demandes del mercat sí que és un factor clau de 
competitivitat empresarial. És per això que moltes 
empreses estan apostant per descentralitzar les 
seves unitats productives en centres econòmics 
petits i molt dispersos, alguns ran petits com l'em
presari individual. 

Aquesta dinàmica de l'economia ofereix avantat
ges estratègics a la petita i mitjana empresa i fins i 
tot a la microempresa, en la mesura que les petites 
organitzacions poden maximitzar la capacitat d'a
daptació i de flexibilitat als nous entorns. 

Les mutacions industrials i els canvis en els perfils 
professionals. La configuració d'un mercat mun
dial, els avenços tecnològics i les noves formes d'or
ganització del treball, comporten una sèrie de can
vis i mutacions en el teixit productiu, amb 
importants efectes sobre les estructures de l'ocupa
ció i els continguts professionals dels llocs de treball. 

Els canvis ocupacionals han deixat enrere el tradi
cional concepte d'itinerari professional -anar a 
l'escola primer i treballar després tota la vida apro
fitant el que es va aprendre- per un concepte nou 
d'itinerari a l'ocupació en el qual s'esdevé necessa
ri l'aprenentatge al llarg de tora la vida laboral per 
accedir i mantenir-se en el mercat de treball. 

En aquesta nova realitat, la inserció laboral s'ha 
d'entendre com un procés permanent que reque

55 



reix planificar i concretar accions en un itinerari 
personal que permeti situar adequadamem cada 
persona en el mercat de treball i que signifiquen 
un aprenemarge continu en rres direccions: apren
dre a buscar feina, aprendre a aprendre i aprendre 
a emprendre. 

La prioritat de l'actuació municipal 

Lacruació de l'Ajumament de Barcelona en matè
ria de promoció de l'ocupació es fonamenta en 
l'eix que parteix de la creació de les condicions que 
estimulin l'activitat econòmica a la ciutat, que es 
tradueix en un segon nivell en accions que afavo
reixin l'emergència de nous emprenedors i que 
aprofundeixin en la cooperació de l'Administració 
municipal amb les empreses de la ciutat i que fi
nalment incideix proacrivament en la transforma
ció dels recursos humans de Barcelona a les noves 
exigències de l'economia i de l'organització del 
treball. 

Aquesta priorirar es podria sintetitzar en una equa
ció amb tres variables que són: més activitat, més 
empreses i més ocupació. En qualsevol cas, no hi 
ha una relació de proporcionalitat directa entre el 
creixement de l'activitat econòmica i la creació 
d'ocupació. Per aquest motiu, i ral com recomana 
la Unió Europea, les polítiques de promoció de 
l'activitat econòmica i de l'ocupació hauran d'in
cidir molt especialmenr en aquelles activitats i sec
tors que incorporin més treball agregat i, també, 
caldrà que s'investiguin i es posin en valor aquells 
jacimems locals d'ocupació que puguin cobrir 
necessitats socials insuficientmem satisferes gene
ram noves ocupacions. En la mateixa línia, s'afa
vorirà especialmem el desenvolupamem de les 
perires i mitjanes empreses a partir de la constata
ció que són les que contribueixen més àmpliament 
en la creació d'ocupació. 

Criteris d'actuació 

La política de la Comissió d'Ocupació i Promoció 

Econòmica adoptarà en totes les seves actuacions 

dos criteris bàsics que seran d'inspiració per a la 

gestió dels recursos: 

- Subsidiarietat. El govern municipal és recone

gut com el més pròxim a la ciutadania, el que co

neix millor les problemàtiques concretes, properes, 

que afecten els diversos barris, subsectors econò

mics i grups de persones i, també, el que pot ac

ruar amb més eficiència i economia de recursos per 
assolir els objectius de les polítiques. En aquest 
semit, l'Ajumamem concertarà els mecanismes 
d'acruació amb les insrirucions dels governs auto
nòmic, estatal i de la Unió Europea sempre segons 
el criteri de la subsidiarietat. 
- Complicitat entre el sector públic i la iniciati
va privada. L:Ajuntament necessita la cooperació 
de les empreses de la ciurat per articular una polí
tica efectiva de promoció econòmica. La col·labo
ració de les empreses és imprescindible perquè 
Barcelona sigui una ciutat cada cop més competi
tiva, més innovadora, que creï més riquesa i més 
ocupació i que destaqui per la producció de béns i 
serveis de qualitat. 

Això suposa que, per al desenvolupament d' aques
tes polítiques, l'Ajuntamenr disposarà de recursos 
propis per mantenir un nucli gestor de projectes i 
programes i sol·licirarà els recursos de les altres 
administracions i de la iniciativa privada, mit
jançam la participació en la gestió dels seus pro
grames. 

Objectius generals 

Els quatre objectius generals que conformaran l'es
tratègia municipal d'ocupació i promoció econò
mica són la promoció i suport a la creació de noves 
empreses, accions per a l'accés a l'ocupació, coo
peració empresarial i promoció econòmica. 

Aquests objectius s'articularan concertam estratè
gies coordinades amb els municipis de l'àrea me
tropolitana. 

Promoció i suport a la creació de noves 
empreses 

- Creació de serveis de suport i acompanyamem 
a nous emprenedors. I.:objectiu del mandat és po
tenciar l'emergència de 5.000 nous emprenedors. 
- Programes per afavorir la iniciativa de dones 
emprenedores de manera que s'ampliï la presència 
de dones en el teixit empresarial. L objectiu del 
mandat és que d'aquestes 5.000 noves iniciatives 
empresarials, almenys 1.000 hagin estat creades o 
impulsades per dones. Optimització de la gestió 
dels vivers d'empreses municipals. 
- L:Ajumamem de Barcelona també desenvolu
parà una política activa d' idemificació i promoció 
d'activitats econòmiques emergems generadores 
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d'ocupació, amb especial cura a promoure aquelles 
que puguin ésser més facilment desenvolupades 
per dones. 

Accions per a l'accés a l'ocupació 

- Es consolidarà l'oferta de serveis per a l'ocupa
ció que actuïn en col·laboració amb l'INEM i el 
Departament de Treball de la Generalitat, i s'a
proparan als districtes de Barcelona a través d'una 
xarxa d'oficines municipals per a l'ocupació. 
I:objectiu del mandat és disposar de serveis per a 
l'ocupació a cadascun dels districtes de Barcelona. 
Aquests serveis per a l'ocupació disposaran de pro
grames propis per a l'acompanyament cap a una 
ocupació de les persones que ho sol·licitin. 
- Els serveis per a l'ocupació també s'encarregaran 
de la gestió de programes de formació ocupacional 
i formació contínua, programes d'ocupació-for
mació com les escoles taller, els plans d'ocupació o 
la col·laboració social, programes de motivació cap 
a l' autoocupació i tots aquells que provinguin de 
la concertació amb entitats, "partne1-s'' o xarxes. 
- S'establiran mecanismes de col·laboració amb 
les universitats i els centres d'ensenyament supe
rior i tècnic per ral d'aprofundir conjuntament en 
la definició i posada en marxa d'accions que faci
litin l'adequació dels perfils professionals a les 
necessitats del mercat de treball, promoguin les 
vocacions emprenedores i facilitin la inserció labo
ral dels titulats i titulades. 
- Es donarà suport a la creació d'un grup de tre
ball encarregat de detectar dèficits de formació en 
els mercats de treball. 
- S'aprofundirà la col·laboració amb l'Institut 
Municipal d'Educació per ral de treballar en la 
recerca d'instruments pedagògics que afavoreixin 
la inserció futura de l'alumnat en el mercat de tre
ball i que promoguin la cultura emprenedora. 
- També es col·laborarà amb l'Institut Municipal 
de Disminuïts per tal d'avançar en els mecanismes 
que afavoreixin la inserció laboral de les persones 
amb disminucions físiques i psíquiques. 

Cooperació empresarial 

- I:Ajuntament impulsarà la cooperac10 entre 
l'Administració municipal i les empreses de la ciu
tat, especialment les petites i mitjanes, com a ele
ment fonamental per a l'èxit de qualsevol política de 
promoció econòmica. En aquest sentit, s'organitza
ran fòrums de relació i trobada entre empreses com 

a mitjà per fomentar els intercanvis tecnològics i 
organitzatius que afavoreixin l'associacionisme 
empresarial, la competitivitat i la millora de la qua
litat. També s'afavorirà el desenvolupament d'in
dústries netes que incorporin elements i valors de 
conservació del medi ambient i de sostenibilitat. 
- S'encoratjarà la cultura d'internacionalització 
entre les empreses de la ciutat mitjançant instru
ments imaginatius que propiciïn les relacions entre 
empreses. També s'encoratjarà la creació de xarxes i 
associacions de petites empreses per competir millor 
en el mercat global, centrals de compres, unions tem
porals d'empreses i associacions per a l'exportació. 
- També es promourà la difusió de l'ús de les 
noves tecnologies de telecomunicacions en el camp 
de les petites i mitjanes empreses. 
- Es posarà en marxa una campanya multisectorial 
de promoció de la cultura emprenedora a la ciutat. 

Promoció econòmica 

- Les finalitats de les accions de l'Ajuntament en 
aquesta matèria són situar en un bon nivell nacio
nal i internacional!' economia i les empreses bar
celonines, i ajudar-les a competir en el mercat glo
bal i mantenir i potenciar la cooperació entre 
l'Ajuntament i les empreses de la ciutat. 
- Desplegament de les mesures del li Pla estratègic 
econòmic i social Barcelona 2000 que es relacionen 
amb la promoció econòmica de la ciutat. Entre les 
mesures del Pla estratègic, mereixerà una atenció 
especial l'impuls d'un pacte industrial local que defi
neixi una estratègia de cooperació dels agents socials 
i econòmics per a l'àrea metropolitana de Barcelona. 
- Accions sectorials,mitjançant campanyes amb 
empresaris i institucions vinculades a sectors 
estratègics com la logística, la promoció immobi
liària, la universitat, el turisme, el comerç, la sani
tat, el disseny, la moda, la cultura, l'esport, l'au
tomòbil, l'alimentació, la farmàcia o el medi 
ambient. També s'impulsaran actuacions específi
ques de promoció de les activitats vinculades amb 
l'esport i la producció cultural. Es potenciarà el 
Consell de Promoció Econòmica de Barcelona 
com a organisme coordinador d'aquest esforç. 
- Accions horitzontals de promoció de Barcelona 
a l'estranger a partir de seminaris d'inversió, "set
manes'' o "dies" de Barcelona, captació de seus 
internacionals, elaboració i difusió de publicacions 
i materials de promoció, recepció de delegacions 
empresarials estrangeres, i campanyes internacio
nals de promoció. 
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- Es potenciarà especialment la xarxa de ciutats 
C-6 en la mesura que defineix una macroregió 
que aspira a ser un dels centres direccionals del 
desenvolupament del sud d'Europa. Aquesta 
macroregió permet aconseguir la "massa crítica" 
necessària per a algunes de les grans apostes 
estratègiques de la ciutat com són la creació d'un 
gran centre logístic, el desenvolupament d'un 
"hub" europeu a l'aeroport de Barcelona, la con
solidació d'infraestructures i ofertes culturals o 
l'atracció de seus de grans institucions i empreses 
transnacionals. 

- Així mateix, l'Ajuntament potenciarà el Consell 
Econòmic i Social de Barcelona amb l'objectiu 
d'ampliar la participació dels agents socials i 
econòmics en la definició de les grans línies estra
tègiques i les propostes en matèria de promoció 
econòmica i ocupació de Barcelona. 

TURISME 

Barcelona, com a fruit del projecte olímpic, s'ha 
convertit en els últims anys en una de les ciutats 
europees més interesants per al sector turísticon cal 
continuar desenvolupant noves línies de treball 
que passem a relatar. 

Situar convenientment la ciutat en els mercats 
emissors 

La ciutat s'ha dotat d'una gran eina de treball, fruit 
de la cooperació entre el sector públic i el privat, 
com és el Consorci Turisme de Barcelona, consti
tuït per l'Ajuntament de Barcelona, la Cambra de 
Comerç i la Fundació Promoció Internacional de 
Barcelona. En aquest sentit, l'Ajuntament s'ha de 
fixar com a principals objectius: 
- Consolidar aquest organisme com a principal 
instrument de i la potenciació dels seus pro
grames 
- Estudiar noves línies de finançament per a 
Turisme de Barcelona, mitjançant la promoció i 
l'establiment de nous serveis, amb l'objectiu d'a
conseguir més visitants per a la ciutat. 

Durant els pròxims quatre anys, s'orientaran els 
esforços a fer una intensa promoció de Barcelona 
amb l'objectiu de consolidar-la com una de les pri
meres ciutats europees seus de fires i congressos. 
Això s'assolirà a partir de: 

- Potenciar les tasques del Barcelona Convention 
Bureau (BCB), com a principal agent captador de . . 
congressos 1 convencwns. 

- Consolidar el procés de modernització definiti

va de la fira i de les seves instal·lacions per afron

tar amb competitivitat la seva posició internacio

nal i traslladar el protagonisme de la gestió de 

l'activitat firal a la societat civil i als sectors econò

mics més representatius de la ciutat 

- Estudiar la viabilitat d'un segon palau de con

gressos, amb l'objectiu de potenciar la capacitat de 

Barcelona en aquest camp i que l'ajudi a adaptar

se a les noves necessitats. 


També es potenciaran les activitats econòmiques 

vinculades als serveis de lleure, turisme, hoteleria i 

cultura, per tal d'incrementar el nombre de visi

tants, la seva despesa i l'estada mitjana. En aquest 

sentit, els esforços s'adreçaran cap a: 

- La inclusió de Barcelona en els circuits dels 

principals "ro urs operators" especialitzats. 

- El foment dels programes de: cap de setmana, 

Barcelona aula oberta, Barcelona centre mèdic, 

vacances d'estiu, turisme cultural, turisme juvenil, 

Barcelona centre universitari, i d'esports (sobretot 

pel que es refereix a la promoció turística dels 

grans esdeveniments esportius). 

- La promoció de Barcelona com a base de 

creuers de la Mediterrània. 

- :Cimpuls d'altres programes que s'adrecin cap a 

la consolidació del referent de Barcelona com capi

tal turística de la Mediterrània, en especial en l'àm

bit de la Xarxa C-6. 

- El desenvolupament d'una política activa per a 

promoure que Barcelona es consolidi com a "hub" 

aeri del sud d'Europa. 


Consolidar els nivells de serveis i de qualitat 

existents 


Barcelona té assolits en aquests moments uns 

importants nivells de qualitat pel que es refereix als 

serveis que ofereix als visitants. 


La qualitat és un dels grans objectius no només a 

mantenir sinó, tal com ja preveu el Pla estratègic, 

a implantar en el sector turístic de la ciutat. :Cob

jectiu central és fer de Barcelona una ciutat de 

qualitat en l'oferta turística i passa per: 

- Programes de nova retolació en diversos idiomes 

als principals punts d'interès turístic i als museus 

de la ciutat on encara no s'ha realitzat. 
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- Programes de seguiment de la qualitat de l' ofer

ta hotelera i de restauració. 

- Potenciació de les campanyes d'embelliment de 

la ciutat. 

- Programes de seguretat ciutadana específics a 

aplicar als principals indrets d'interès turístic, firal 

o congressual. 

Millorar l'oferta de nous equipaments i 
infraestructures 

En aquest nou període es reforçarà la posada en 
marxa de noves infraestructures que, juntament 
amb el recinte firal de Montjuïc-2, el Maremàg
num, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona 
o el Museu Nacional d'Art de Catalunya, millorin 
el desenvolupament turístic. 

Aquestes noves infraestructures seran, entre d'al
tres: l'estació marítima del port i una zona atracti
va d'atracament de creuers, la nova estació de 
ferrocarrils de la Sagrera (tren d'alta velocitat), el 
Teatre Nacional de Catalunya, el Gran Teatre del 
Liceu, l'Auditori Municipal de Glòries, el Teatre 
Lliure, el segon Palau de Convencions i Congres
sos, i la creació de l'Oficina d'Informació Turística 
de la ciutat de Barcelona. 

4. Comissió de Comerç i Consum 

Dins de la política del consistori, mereix especial 
atenció la política turística i de suport al comerç, 
i més en una ciutat que, com Barcelona, sempre ha 
estat un important centre comercial per a una gran 
zona geogràfica i un punt que atrau un considera
ble i creixent nombre de turistes. 

Per fer-ho possible, dins del Pla estratègic Bar
celona 2000 s'accentuarà la promoció internacio
nal de la ciutat, a fi de convertir Barcelona en 
capital cultural, comercial i turística del sud 
d'Europa. 

És tan gran la importància dels sectors turístic i 
comercial que l'Ajuntament ha decidit crear una 
Comissió de Plenari de Comerç i Consum, inclo
ent-hi Turisme, com a mostra de l'interès del 
govern municipal sobre aquest punt. 

Barcelona disposa d'una important oferta comer
cial i reuneix unes condicions molt favorables per 

poder-se situar en el àmbit nacional i internacio
nal com a ciutat de compres. 

COMERÇ 

Lorigen, el desenvolupament i el dinamisme de les 
ciutats està fortament vinculat a la presència de 
l'activitat comercial. En el cas de Barcelona, els 
períodes de més esplendor de la ciutat han coinci
dit amb una època de notable desenvolupament de 
l'activitat comercial. 

Barcelona és una ciutat amb tradició comercial 
diversificada i arrelada als barris. És una ciutat que 
avui dia ré una oferta de conjunt difícilment com
parable a qualsevol altra ciutat. Els mercats muni
cipals, els eixos comercials, les zones de vianants i 
els centres històrics de les antigues viles de la ciu
tat són alguns dels exemples que il·lustren l'e
xistència d'un patrimoni comercial que cal preser
var i impulsar. 

Volem promocionar una oferta comercial quanti
tativa i qualitativa, que tot mantenint l'oferta tra
dicional, incorpori noves marques, s'especialitzi i 
permeti una major varietat comercial. 

Volem convertir Barcelona en el millor centre 
comercial del sud d'Europa que sigui punt d'a
tracció per a un mercat potencial de 15 milions de 
persones. Cal reformar les estructures que servei
xen de referència al comerç de la ciutat i impulsar 
els contactes entre els diversos protagoniestes. 

Volem aconseguir una oferta de productes a preus 
competitius que facin de la ciutat un lloc atractiu, 
com centre de serveis, amb una oferta terciària 
adaptada als requeriments de la demanda. 

S'elaborarà un Pla estratègic de modernització i 
ordenament de l'equipament comercial de Barce
lona amb l'objectiu d'incrementar la competitivi
tat de la xarxa comercial de la ciutat i per concre
tar l'ordenament urbanístic comercial. Aquest Pla 
prestarà una atenció especial a les necessitats dels 
barris ja que d'aquesta manera, podran evitar-se els 
desequilibris que sorgeixen quan el creixement es 
produeix sense tenir en compte els efectes sobre 
l'activitat comercial preexistent, especialment pel 
que fa al petit i mitjà comerç, i els ciutadans. Tan
mateix l'elaboració d'aquest pla comptarà amb la 
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participació àmplia de les entitats del comerç i dels 
serveis de la ciutat i desenvoluparà un programa 
que faciliti l'elaboració d'indicadors i altres siste
mes d'informació sobre l'evolució del comerç. 

Tot el comerç gira al voltant de la figura del con
sumidor. Un dels objectius de l'Ajuntament és la 
seva protecció i informació. 

Es realitzaran recomanacions horaries, afí de faci
litar un accés a determinats serveis més compatible 
amb els horaris de dones i homes. 

Es potenciarà el Fòrum Ciutat i Comerç i el Con
sell Local de Consum com a òrgans de parcipació 
de les entitats i, en particular, per a la concertació 
amb l'Ajuntament del desplegament de les mesu
res contingudes en aquest programa. Aquests 
organismes afavoriran les iniciatives de cooperació 
comercial als barris -com els carrers grans i les 
zones de vianants- i entre el comerç tradicional i 
les grans superfícies, i el comerç tradicional i els 
mercats. 

Els mercats municipals com a eixos de la distribu
ció alimentària i del comerç minorista són un dels 
punts bàsics del comerç a Barcelona LAjuntament 
considera prioritaris aquests equipaments i per 
aquest motiu es farà un Pla d'inversions per a tot 
el mandat municipal, cofinançat entre l'Ajunta
ment, la Generalitat i els comerciants, que perme
ti la conservació i millora dels edificis dels mercats 
i, per tant, de les condicions d'atenció al públic. 

Portarem a terme l'elaboració i l'execució d'un pla 
de recollida selectiva i de reciclatge de residus dels 
mercats que en redueixi la producció en origen i 
en faciliti l'eliminació una vegada produïts, i que 
permeti alhora una millora de la higiene dels mer
cats en el seu conjunt. 

Tot el comerç gira al voltant de la figura del con
sumidor. Un dels objectius de l'Ajuntament és la 
seva protecció i informació. Per tal d'aconseguir
ho, es portarà l'Oficina Municipal d'Informació al 
Consumidor als districtes i es potenciarà la Junta 
Arbitral de Consum. 

S'actualitzaran les estructures administratives mu
nicipals, la posada en marxa d'una finestreta única 
per districte i es realitzarà una revisió de les orde
nances i normatives municipals aplicables a l'aeri

vitat comercial, inclòs el Pla especial de l'equipa
ment comercial alimentari de Barcelona, toes ells 
com a mesures per agilitzar la tramitació adminis
trativa. 

Campanya per a la promoció de la normalització 
lingüística al comerç i en les seves activitats, que 
s'adscrigui als programes globals de l'Ajuntament 
i que permeti observar la transformació i l'ús nor
malitzat de la llengua en les relacions comercials 
ordinàries. 

Facilitarem programes de formació que permetin 
als empresaris dels comerços preparar-se millor per 
afrontar els canvis de desregularització del comerç 
internacional, i que els ajudi a assolir un bon nivell 
d'organització en els seus negocis, una adequada 
capacitat de gestió i administració, una formació 
suficient del seu personal i una correcta utilització 
i disponibilitat de mitjans tècnics. 

Millorarem la qualitat de vida dels ciutadans, pro
tegirem els seus drets com a consumidors i convi
darem els comerciants a participar, junt amb els 
representants dels consumidors, en l'orientació de 
la gestió municipal en matèria de comerç i consum. 
Continuarem no només actuant en els aspectes de 
control higiènic i sanitari dels productes alimenta
ris, sinó també en la millora de la transparència i 
la qualitat del comerç, de la restauració i de l'ho
teleria, de la reparació dels béns, dels serveis pú
blics i, en general, de la qualitat en la prestació de 
tota mena de serveis, i amb aquest objectiu con
feccionarem un programa d'informació i d' orien
tació als consumidors i usuaris per tal que cone
guin les característiques dels béns i serveis que 
s'ofereixen al mercat i les recomanacions per a la 
seva adquisició i utilització. També es durà a terme 
un programa d'educació del consum adreçat als 
infants de les escoles de la ciutat. 

TURISME 

En els últims anys, Barcelona s'ha convertit en una 
de les ciutats més interessants per al turisme. Això 
fa que siguin prioritàries totes les mesures que se 
centrin en la potenciació i modernització del sector 
turístic de la ciutat, en especial del vincle entre 
turisme i comerç o, si es vol, entre turisme i con
sum comercial. Per aixó i en el marc de la política 
municipal en matèria de turisme (descrita en part 
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al capítol de la Comissió d'Ocupació i Promoció 
Econòmica), en relació a l'activitat comercial, i en 
col·laboració amb la regidoria competent, es desen
voluparan els aspectes que tot seguit s'expliquen: 
- Es potenciarà la imatge de Barcelona com a 
"Ciutat del Turisme" des de la feina conjunta de 
les diferents institucions i entitats. 
- Durant els pròxims quatre anys, es farà una 
intensa promoció de Barcelona com a primera ciu
tat de fires i congressos d'Europa, i també es po
tenciaran les activitats econòmiques vinculades als 
serveis de lleure, turisme, comerç, hoteleria i cul
tura, per tal d'incrementar el nombre de visitants, 
la seva despesa i l'estada mitjana, i assolir la plena 
ocupació de l'oferta, i crear riquesa i noves fonts de 
treball. 
- Per completar la política turística, es fomentarà 
la inclusió de Barcelona en els circuits dels princi
pals "Tours Operators" especialitzats, es tractarà 
que sigui destinació de turisme de qualitat. Volem 
incrementar la despesa en compres del visitants 
que vénen a la nostra ciutat atrets per la seva capa
citat organitzativa, és a dir: congressos, conven
cions, viatges d'incentius, creuers, caps de set
mana. 
- Potenciar i promocionar els indrets d'interès 

turístic de la ciutat, fer que el seu accés sigui faci! 

per al visitant i utilitzar sistemes de transport 

col·lectius com el Bus Turístic o altres mitjans ade

quats als objectius que volem aconseguir. 

- Estudiar la viabilitat d'implantació de zones 

turístiques amb tractament diferenciat respecte el 

conjunt de la ciutat. 

- Promocionar la ciutat com a centre comercial 

amb l'elaboració i posta en marxa de programes 

basats en la varietat d'ofertes de comerç i el servei 

especialitzat dels botiguers. 

- Facilitar als visitants una informació sobre l'o

ferta de consum a la ciutat: ofertes de comerç, 

oferta cultural (teatre, òpera, música), oferta espor

tiva i d'altres, per tal d'aconseguir una oferta atrac

tiva al visitant que el motivi a repetir la seva visita, 

i que el ciuradà de Barcelona trobi una nova mane

ra de relacionar-se amb l'espai on viu. 

- Promocionar una "Guia de Compres" amb in

formació detallada de les zones comercials de la 

ciutat. 

- Potenciar la diversificació dels segments de de

manda turística acrual, amb un increment de l'a

partat dels viatges de turisme i els de congressos i 

convencions, ja que proporcionen estades mitjanes 

superiors als viatges de negocis o empresarials. 


- Potenciar el diàleg permanent amb els diferents 
subsectors i acrivitats del turisme a la ciutar, per 
mitjà dels gremis i associacions professionals. 
- Consolidació del procés de modernització defi
nitiva de la Fira i de les seves instaJ.Jacions per 
afrontar amb competitivitat la seva posició inter
nacional. 

5. Comissió de Medi Ambient i Serveis 
Urbans 

El compromís per a la millora de la qualitat dels 
serveis es farà efectiu amb l'establiment d'estàndard 
de qualitat que hauran de ser assolits pels diferents 
serveis municipals. Els indicadors de nivells de qua
litat aconseguits seran publicats perquè els ciuta
dans i ciutadanes valorin els resultats de la gestió 
dels serveis que mantenen amb els seus impostos. 

MEDI AMBIENT: UNA POLÍTICA PER AL 
CONJUNT DE I.:AJUNTAMENT 

El nostre enfocament del medi ambient és global, 
és a dir, la política de medi ambient es formula per 
al.conjunt de l'Ajuntament, per a l'àmbit del ter
me municipal, encara que la seva execució corres
pongui a les diverses unitats organitzatives. Aquest 
concepte potència l'aplicació d'una política global 
del conjunt, que inclou un sistema de coordinació 
supramunicipal. Les línies programàtiques per a la 
nostra ciutat són: el compromís amb les directives 
internacionals, el respecte i la potenciació del verd 
urbà, l'eficiència energètica i les energies renova
bles i l'educació mediambiental 

Compromís amb les directives internacionals per 
un creixement sostenible. Barcelona participa 
també a la campanya Ciutats per a la Protecció del 
Clima des que es va adherir a la Declaració d'Ams
terdam l'any 1993 i ha presentat el Programa d'ac
tuació per a una política mediambiental a Barcelo
na. I.:adaptació de l'agenda se sotmetrà a aprovació 
el desembre de 1996, seguint les recomanacions de 
les NU fetes a Rio de Janeiro el 1992: 
- Reducció de la contaminació de l'aire, incloent
hi els gasos amb efecte hivernacle, especialment de 
les emissions de co2 procedents de la utilització 
de combustibles fòssils associats al consum d' ener
gia en els sectors residencials, comercials, de trans
port i industrials en l'àmbit municipal. 
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- Flotes verdes: reducció de l'ús de l'energia i de 
les emissions de co2 en les activitats municipals, 
en un 20% en un període de 1 O anys. 
- Establiment d'un programa d'implantació de 
transport públic no contaminant. 
- Adequació d'edificis municipals a un baix con
sum energètic i amb utilització d'energies renova
bles. 
- Associació amb un municipi, com a mínim, 
d'un país en vies de desenvolupament per dur a 
terme tasques de cooperació, finançades adequa
dament, per a la conservació de l'energia i la re
ducció d'emissions de C02• Aquestes "Aliances pel 
clima" es poden vincular amb la resta d'aporta
cions d'ajut als països en vies de desenvolupament. 
- Establiment d'ordenances fiscals que incloguin 
bonificacions per l'ús d'energies renovables i la 
implantació de plans d'estalvi i optimització ener
gètica. 
- Estudi i anàlisi de forma global sobre la implan
tació d'incentius fiscals municipals per tal que les 
edificacions incorporin mesures mediambientals i 
d'estalvi energètic. 
- Creació d'un pla d'utilització d'energies renova
bles o de baix nivell d'emissions en el transport 
públic i vehicles dels serveis municipals en general. 
- Elaboració d'un programa d'estalvi en illumina
ció viària. Completar l'extensió a tots els barris i 
continuar en la racionalització de l'ús. Utilització de 
bombetes de baix consum i menys contaminants. 
- Iniciació d'accions per a la millora de la qualitat 
de l'atmosfera i del nivell de sorolls (actualització 
del cens industrial, dels mapes d'emissions de con
taminants i del mapa de sorolls). 
- Potenciació de la cogeneració de calor i electri
citat. 
- Estudi de la creació d'un òrgan de participació 
(Consell Municipal per a una Ciutat Sostenible) 
amb la presència i participació d'Entitats i Associa
cions cíviques i col-lectius ciutadans ecologistes. 
- Plantejament, conjuntament amb Mercabarna, 
de la reducció i de l'optimització de la gestió dels 
residus que produeix. 
- Iniciació per part de l'Institut Municipal de 
Mercats d'accions de conscieciació ciutadana als 
mercats municipals, i fomentar la minimització de 
bosses de plàstic mitjançant la seva substitució per 
bosses de paper o caixes de cartró. 

Barcelona ha participat en l'elaboració de la Decla
ració d'Heidelberg -i l'ha signada-, on defineix la 
seva contribució concreta a la Campanya Ciutats 

per la Protecció del Clima: reducció de les emis
sions de C02 l'any 2005 en un 20% respecte a les 
emissions de 1987. Amb aquesta finalitat, l'Ajun
tament de Barcelona ha encarregat un estudi de les 
emissions de gasos d'efecte hivernacle i del poten
cial de reducció. Les conclusions d'aquest treball 
permetran definir l'estratègia de l'Ajuntament de 
Barcelona per col-laborar, en el camp de les seves 
competències, a assolir els objectius establerts a 
Heidelberg. 

Respectar i potenciar el verd urbà. Volem garan
tir la diversitat vegetal i alhora la plantació d' espè
cies autòctones adaptades al clima i a les caracte
rístiques de la ciutat. Els objectius fixats són els 
següents: 
- Plantació de 40.000 arbres i arranjament de 60 
ha més de parcs (nou parc de Diagonal-Mar, Sant 
Andreu-la Sagrera, parc dels Tres Turons). 
- La fita és que l'any 1999 cada barceloní disposi 
de 15 m2 de verd i hi hagi un arbre per cada 5 
habitants. 
- Més de 100 noves zones enjardinades, 50 àrees 
de jocs infantils i 2.000 nous bancs. Eliminació de 
les barreres visuals dels jardins tancats, com els del 
Palau Reial de Pedralbes i del Seminari, i obertura 
del Palau Robert. 
- Es continuarà reforestant el parc de Collserola 
com a gran parc públic de l'àmbit metropolità. 
S'ampliaran els espais verds als seus peus i s'unirà 
la serra de Collserola amb la de Marina. Experi
mentarem implantar horts urbans en la zona limí
trofa del parc. S'estudiarà la recuperació de rieres i 
la realització d'itineraris verds, així com la unió de 
parcs mitjançant passadisos verds. 
- Es participarà en les iniciatives de recuperació 
dels entorns urbans i rurals, dels rius Besòs i Llo
bregat, es revaloritzaran com a element del paisat
ge i del lleure col-lectiu metropolità i es recuperaràt 
la vegetació de la seva ribera, perquè pugui conti
nuar fent la funció de corredor biològic i de recàr
rega dels aqüífers. 
- S'estudiarà la viabilitat d'un projecte de jardí 
botànic entès com un centre de difusió de la cul
tura i d'educació per a la sostenibilitar i que con
templi el desenvolupament de programes en coor
dinació amb l'Àrea d'Ensenyament. 

Reducció de la contaminació sonora. S'elaborarà un 
mapa de sorolls actualitzat de Barcelona que ens 
indicarà els indrets amb més contaminació sonora 
per tal de prendre les mesures oportunes en cada cas. 
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D'entre aquestes mesures que s'estudiaran segons la 
tipologia de l'emissor en destaquem les següents: 
- lnstal·lació de pantalles acústiques. 
- Recobriment asfàltic antisorolls en les vies que 
per les seves característiques ho requereixin. 
- Delimitació de zones qualificades com a no 
sorolloses (de vianants, parcs, de passeig en bici
cleta, continus verds ... ) en què es respecti el silen
ci com a valor mediambiental. 
- Establiment dels mecanismes necessaris per tal 
d'incentivar en els ciutadans de Barcelona la reduc
ció de l'emissió de sorolls en els mitjans de trans
port i en tots els àmbits de la vida quotidiana. 
- Continuació de l'esforç municipal per a la 
reducció del soroll ambiental en la ciutat, mit
jançant accions combinades de minoració d'alar
mes, sirenes, motocicletes i altres fonts de soroll, 
l'establiment de proteccions acústiques i educació 
urbana mediambiental. 

Eficiència energètica i energies renovables. Per 
coneixer els fluxos i consum energètics de la ciutat 
s'elaborarà un pla energètic local. LAjuntament de 
Barcelona promourà un programa per: 
- Aprofitar l'energia solar per a l'obtenció d'aigua 
calenta sanitària en tots els edificis municipals que 
en necessitin. 
- Impulsar la reducció d'emissions de C02, en 
l'esfera domèstica, mitjançant mesures d'aprofita
ment de l'energia solar. 
- Promoure i introduir l'aprofitament d'energia 
solar per als usos d'aigua calenta en totes les ins
tal·lacions esportives que hi ha a la ciutat. 
- Promoure i introduir, en la mesura que sigui 
possible, els programes d'eficiència energètica en 
els nous habitatges de protecció oficial. 
- Seguint les indicacions i estudis de la Taula 
Cívica de l'Energia, els edificis municipals seran 
objecte d'una auditoria energètica que culminarà 
amb les actuacions pertinents relatives a eficiència 
energètica i utilització d'energies renovables. 
- S'establirà un pla d'ajuda per als serveis d'ús 
públic que sol·licitin una auditoria energètica. 
- S'afavorirà un ús mixt de les àrees urbanes i es 
potenciarà un desenvolupament urbanístic que 
incorpori criteris mediambientals (estalvi, efi
ciència energètica i desenvolupament de noves 
tecnologies). S'iniciaran experiències pilot en edi
ficacions. Limpuls de l'Ajuntament a la creació 
de les àrees de nova centralitat i les experiències i 
projectes sobre la varietat d'usos a Ciutat Vella 
posen en evidència l'orientació urbanística amb 

criteris mediambientals a Barcelona. En el futur 
s'ha de vigilar perquè l'impacte ambiental de les 
activitats públiques i privades que incideixin 
sobre el paisatge urbà tingui un caràcter positiu 
per afavorir l'equilibri mediambiental metropo
lità. 
- S'impulsarà l'aprofitament de les aigües sub
terrànies de la ciutat per a reg d'arbrat, parcs, jar
dins i per a la neteja dels carrers o altres usos que 
el futur pugui suggerir. Les mesures que s'apliquin 
hauran de vetllar, alhora, pel manteniment i recà
rrega del nivell freàtic del subsòl de la ciutat,.i per 
l'estalvi d'aigua en les fonts públiques i en la xarxa 
de canalització d'aigua potable. 
- Es promourà la inversió municipal i d'altres 
agents en parcs eòlics, mitjançant convenis amb 
empreses interessades i es treballarà en l'aprofita
ment de la biomassa. En el conjunt de mesures de 
reciclatge dels residus sòlids urbans s'inclou el trac
tament de la matèria orgànica que, correctament 
aplicat, permet utilitzar-la per adobar els camps.. 
- Es farà una campanya d'àmbit municipal per un 
ús més racional de l'aigua. 

Educació mediambiental. LAjuntament de Barce
lona, una de les administracions responsables de la 
quarta part de la població de Catalunya, té lavo
luntat de participar en les iniciatives destinades a 
informar i educar els ciutadans sobre els hàbits 
correctes de convivència i respecte envers la natu
ralesa per minimitzar l'impacte de la vida quoti
diana sobre el medi natural i, sobretot, per cons
cienciar els més petits sobre la fragilitat del medi. 
En aquest sentit, a les escoles municipals es pro
mouran programes d'educació ambiental. 

També es promouran campanyes d'informació 
específiques sobre l'estalvi energètic i d'aigua en els 
punts d'informació al consumidor; es promouran 
els valors d'austeritat -menys consum- com un 
aspecte beneficiós per al futur de la salut del pla
neta i, per tant, del nostre entorn personal i 
geogràfic; les noves mesures im plantades en matè
ria de recollida selectiva seran àmpliament difoses 
a la ciutadania, i es crearà un servei (telèfon) per a 
la recepció de dubtes que facin referència al medi 
ambient o a l'actuació municipal en matèria de 
residus, parcs i jardins, carril bici, etc. 

Es realitzaran campanyes d'educació ambiental per 
informar els consumidors de la manera de efectuar 
un consum respectuós amb el medi, i també per 
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promocionar la producció i el consum de produc
tes de llarga vida i faci! reparació. 

SERVEIS URBANS I MANTENIMENT 

- Millorar l'entorn de les obres al carrer per reduir 
les molèsties de tot tipus, i incrementar les condi
cions de seguretat en la seva execució. 
- Continuar l'esforç de pavimentació i incremen
tar l'aplicació de recobriments antisoroll per reduir 
la contaminació sonora i aplicació de pintura anti
lliscant en la senyalització horitzontal. 
- Millorar la xarxa d'enllumenat i estendre a tots 
els districtes les mesures d'estalvi energètic. 
- Vetllar per la qualitat de l'atmosfera, de les ai
gües de consum i de l'entorn en general, amb espe
cial vigilància de la contaminació sonora. 
- Vetllar per la millora de les platges i les aigües 
litorals. La millora de les instal·lacions de la depu
radora del Besòs i la construcció d'una depuradora 
d'aigües residuals a la desembocadura del riu 
Llobregat, inclosa en el Pla delta, constitueixen una 
necessitat ineludible per assolir aquest objectiu. 
- Redactar un nou pla de clavegueram que inclo
gui les importants actuacions urbanístiques realit
zades darrerament, així com les implicacions de les 
noves i àmplies zones objecte de planejament ur
banístic com Sant Martí i Sant Andreu-la Sagrera, 
i multiplicar les connexions entre conques, regula
bles mitjançant comportes i amb la consrrucció de 
dipòsits que permetran limitar les avingudes en cas 
de pluges importants. 
- Realitzar d'inversions a les zones de clavegueram 
d'acord amb el disseny derivat de l'esmentat Pla. 

UNA EXIGENT POLíTICA DE RESIDUS 
URBANS 

- Impulsar l'aplicació del programa de gestió de 
residus sòlids urbans, en el marc de la legislació 
vigent i del programa de gestió de residus aprovat 
pel govern de la Generalitat de Catalunya,i posar 
l'èmfasi en les polítiques de reducció, reutilització 
i reciclatge dels residus. Aquest programa s'ha d'a
plicar en el marc del territori de l'Entitat Metro
politana de Serveis Hidràulics i Tractament de Re
sidus que exercirà d'autoritat única. 
- Continuar en la línia de col·laboració per a la 
constitució de l'Autoritat Única Metropolitana en 
matèria de gestió de residus sòlids urbans. 

- Incrementar el grau de responsabilització dels 

productors, distribuïdors i consumidors per a la no 

generació de residus. 

- Impulsar i participar en aquelles iniciatives que 

tendeixin a la minimització dels residus sòlids ur

bans des de l'origen (reintroducció dels envasos reu

tilitzables, promoció de la compra sense residus ... ). 

- Redactar i aplicar un pla de minimització de la 

producció de residus dels grans productors com els 

mercats, Mercabarna i les grans superfícies comer

cials. 

- Millorar els sistemes de recollida de residus sò

lids urbans. Es faran les proves necessàries, en àrees 

pilot, que permetin la renovació i millora del sis

tema en els aspectes ambientals, tecnològics i eco

nòmics. 
- Augmentar el percentatge de recollida selectiva 

sobre el total de la producció de residus sòlids ur

bans la recollida selectiva en origen de la matèria 

orgànica. 

- Potenciar l'actual sistema de recollida selectiva i 

estendre la instal·lació de deixalleries a la ciutat. 

- Afavorir la formació de tècnics en gestió de re

sidus. 

- Instar l'Entitat de Medi Ambient de l'àrea me

tropolitana perquè realitzi un estudi sobre el trac

tament de la matèria orgànica i,com a conseqüen

cia, que disposi de les plantes de compostatge 

necessàries. 

6. Comissió de Presidència i Política Cultural 

PRESIDÈNCIA 

Es potenciarà la xarxa C-6 i el grup d'Eurociutats. 
Ser la seu permanent del secrerariat de la Confe
rència Euromediterrània. 

Participar activament en el Comitè de les Regions 
i en el Consell de Municipis i Regions d'Europa; i 
reclamar un reconeixement més ampli del paper 
de les ciutats, en aplicació del principi de subsi
diarietat establert per la Unió Europea. 

Desenvolupar les diferents iniciatives de coopera
ció entre ciutats. 

Impulsar l'actuació del municipalisme a nivell 
mundial (Assemblea Mundial de Ciutats). 

Impulsar la xarxa de Ciutats Educadores. 
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Assignar acuradament els recursos institucionals 
destinats a la informació i a la imatge: publica
cions, revistes, campanyes, mitjans audiovisuals i 
expos1c10ns. 

Impulsar el congrés municipalisra a Catalunya. 

Impulsar la TV local i de districte per configurar 
un nou estil de comunicació que es basi en la 
informació objectiva, el servei i la pedagogia cívica 
útil als ciutadans, com a eina de comunicació ciu
tadana. Barcelona Televisió, es consolidarà com a 
la televisió informativa i divulgativa de les activi
tats que es fan a Barcelona a càrrec de les entitats i 
de la societat civil en general. Aquesta acció tindrà 
en compre les televisions de districte. 

Constituir el consell d'administració de Barcelona 
Televisió, que acabarà de definir el model de tele
visió que es vol per a Barcelona. 

Donar suport al CLC. 

Posar en marxa la ràdio local de Barcelona. 

Carta municipal 

La Ciutat de Barcelona, amb una llarga tradició 
d'autogovern, necessita una Llei especial adaptada 
a les seves característiques que li permeti fer front 
als reptes de futur. La conveniència de la Carra 
municipal es fonamenta en la condició de Barcelo
na com a capital de Catalunya i com a gran metrò
poli mediterrània a la porta sud d'Europa, en l'e
fectivitat de l'autonomia local -que inclou 
l'ampliació de competències i de la gestió basant-se 
en el principi de subsidiarietat-, i l'apropament al 
ciutadà, mitjançant la consolidació del model de 
descentralització territorial de la ciutat. 

Els grans objectius de la Carra de Barcelona són els 
següents: 
- Millorar i augmentar la representativitat ciuta

dana en les institucions municipals. 

- Orientar l'Ajuntament al ciutadà, amb una ad

ministració accessible i responsable. 

- Incrementar la responsabilitat de l'Ajuntament 

en la prestació de serveis. 

- Garantir la presència de la ciutat allà on els inte

ressos ciutadans estiguin en joc. 

- Oferir un nou model de finançament dels ser

veis i activitats municipals 


I:escut de la ciutat. Una comissió d'experts portarà 
a terme l'estudi i disseny de l'escut de la ciutat i ela
borarà una proposta que reculli els criteris heràldics 
i històrics i tingui cura de la qualitat gràfica, la 
innovació i el respecte a la tradició barcelonina. 

RELACIONS CIUTADANES 

Les relacions ciutadanes són la porta d'accés a 
l'Ajuntament per part del ciutadà, de les Institu
cions públiques i privades i de les entitats de tot 
tipus, així com el lloc on s'assumeixen les peticions 
en matèries de la seva pròpia competència. 

I:objectiu de les relacions ciutadanes serà, d'una 
banda, fomentar i consolidar el mutu coneixement 
entre l'Ajuntament i les institucions de la ciutat a 
fi de posar de relleu el lloc de Barcelona en el con
text nacional i internacional i, d'una altra, promo
cionar la ciutat en tots els seus aspectes. 

La riquesa del teixir associatiu ciutadà, plasmada 
en una diversitat de col-lectius com els gremis, els 
col-legis professionals, les federacions culturals, 
esportives i recreatives i les cases regionals, entre 
d'altres, fa necessari que aquest potencial sigui no 
solament conegut per l'Ajuntament sinó impulsat 
mitjançant l'assessorament a les seves iniciatives i 
activitats i mitjançant el suport corporatiu adient 
en casos puntuals. 

La col-laboració es pot estendre també a campa
nyes de sensibilització ciutadana que, aprovades 
pels òrgans de govern, es promoguin per causes 
d'exempció o com a fruit d'un moviment d'ampli 
abast. 

Promoure la ciutat significa fer-la conèixer tant a 
les institucions, entitats i col-lectius com als parti
culars, per tots els mitjans adients, com ara itine
raris urbans, conferències, exposicions, audiovi
suals, tertúlies, i també participar en les iniciatives 
que generen les pròpies entitats, particularment 
interessades en algun aspecte de l'activitat, empen
ta i marxa de la ciutat. 

POLÍTICA CULTURAL 

I:objectiu de la política cultural és dotar la ciutat 
dels instruments necessaris per enfortir el seu 
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teixit cultural. Per aconseguir-ho es crea l'Institut 

de Cultura de Barcelona, amb les finalitats se

güents: 

- Planificar i gestionar l'activitat, l'estructura i 

l'administració dels serveis, museus, espais escènics 

i altres centres de cultura municipals, així com l'ex

plotació dels béns culturals resultants. 

- Conservar, enriquir, investigar, exhibir i difon

dre, mitjançant les activitats que els són pròpies, 

els béns patrimonials de caràcter cultural, històric, 

científic i artístic i posar-los a l'abast dels ciutadans 

i persones interessades per tal de facilitar la incar

dinació a la societat. 

- Promoure i coordinar la presència de l'Ajunta

ment de Barcelona en tots els centres culturals 

públics o privats participats i fer-ne el seguiment. 


Impulsar les actuacions i la coordinació de totes 
aquelles instàncies, serveis, entitats i empreses que 
puguin incidir en la cultura a la ciutat. 
- Desenvolupar un concepte de cultura social
ment útil en el conjunt del desenvolupament eco
nòmic de la ciutat. 
- Promoure la difusió internacional de la cultura de 
la ciutat i dels béns culturals que s'hi produeixen. 
- Promoure, d'acord amb el conjunt dels serveis 
municipals, la cultura cívica. 
- Potenciar un concepte creatiu obert, plural i 
tolerant del fet cultural. 

Les prioritats en la intervenció cultural queden es

tablertes en els plans d'acció. Es tracta de les línies 

conceptuals i teòriques que orientaran el desenvo

lupament dels programes i que establiran el marc 

d'actuació. Els plans d'acció evolucionaran al llarg 

dels anys de gestió de l'Institut de Cultura de 

Barcelona segons les transformacions viscudes per 

la ciutat els objectius assolits i els nous horitzons. 

Cal tenir en compte la realitat particular de cada 

sector cultural per afavorir un creixement homo

geni, cohesionat i sostingut. 


Objectius específics per al quadrienni 


- Optimitzar la participació municipal en els 

equipaments en construcció i, en el cas dels con

sorcis culturals, adequar-la al nivell competencial 

que sigui adient. 

- Reduir l'aportació municipal al MNAC i al 

CCCB i, pel que fa als altres equipaments, tendir 

a aportar-hi el 20%. 

- Impulsar la finalització dels següents equipa

ments culturals: 


• Pla de biblioteques: una a cada districte, per 
fer difusió de la cultura, cosa que ha de suposar 
l'habilitació de 3.000 llocs d'estudi amb les por
tes obertes cada dia de l'any, en coordinació 
amb les sales de lectura de barri. 
• Gran Teatre del Liceu: reobertura la tempo
rada 1997-1998. 
• MNAC: obertura de les sales dedicades al 
Gòtic el 1996. 
• MACB: constitució de la col·lecció perma
nent. 
• Museu Picasso: ampliació del museu. 
• Institut Municipal d'Història: revitalització 
del conjunt de museus del barri gòtic. 
• Teatre Nacional: acabament i obertura. 
• Auditori: obertura la temporada 1997-98. 
• Ciutat del Teatre. la nova seu del Teatre 
Lliure i les dues sales del Mercat de les Flors es 
veuran complementades amb la construcció de 
la nova seu de l'Institut del Teatre. 

- Consolidar la xarxa de teatres alternatius i 
ampliar la cooperació amb els teatres privats de la 
ciutat. Utilitzar les sales de barri per a activitats 
teatrals. Campanya "El teatre a les escoles". Crear 
un programa de difusió de la dansa contempo
rània. 
- Constituir el Consell de les Arts i de les Cièn
cies, òrgan permanent de relació i participació dels 
diferents col·lectius en el desenvolupament cultu
ral de la ciutat. 
- Crear espais d'assaig i investigació cogestio
nats, en els àmbits del teatre, la música, la dansa i 
les arts plàstiques. Pla de potenciació de la cultura 
popular. 
- Crear l'Agència Barcelona per al desenvolupa
ment de les indústries culturals. 
- Potenciar el Festival del Grec que, a més de fes
tival d'estiu, apostarà per tenir una singularitat 
pròpia. 
- Promoure Barcelona com a capital internacional 
de la producció cultural (llibres, comunicació 
audiovisual, cinema, música, produccions teatrals i 
disseny). Estimular la formació de mercats culturals. 
- Acostar territorialment els projectes culturals als 
ciutadans i ciutadanes i obrir els centres cívics i es
pais associatius a través de programes singulars. 
Es tracta de donar personalitat específica a aquests 
centres i locals, com a llocs de creació, diàleg i 
intercanvi cultural al servei del moviment associa
riu i dels ciutadans. 
- Des de la defensa de la diversitat i la pluralitat, 
donar suport a les activitats locals de gmps i asso
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ciacions professionals que poden tenir una 
incidència ciutadana. 
- Obrir nous canals d'expressió per als joves 
talents. 
- Assolir la nominació de Barcelona 200 I, Ciutat 
Europea de la Cultura, primer com a candidats de 
l'Estat espanyol i després per part de la Unió 
Europea, i executar posteriorment el programa del 
dossier de candidatura. Vetllar perquè el desenvo
lupament del programa de Barcelona 200 I tingui 
un caràcter participatiu i obert, orientat a fomen
tar l'Europa de la cultura. 
- Potenciar la construcció de nous monuments i 
la ubicació d'altres ja existents en la línia de recu
peració i dignificació de la nostra història i les seves 
personalitats 

Normalització lingüística 

- Potenciar el Consorci per a la Normalització 
Lingüística com a instrument de normalització 
de la llengua catalana, tant en l'administració 
com en la resta d'institucions i entitats de Barce
lona. 
- Estudiar els mecanismes adequats per garan
tir el procés de fixació de la llengua catalanaen 
les relacions entre l'administració i els ciutadans 
i garantir l'ús habitual i els coneixements de 
català dels funcionaris amb programes especials 
per a col·lectius (administratius, Guàrdia 
Urbana ... ). 
- Impulsar l'ús social de la llengua en general i, 
d'una forma especial, en zones intensives. 
- Continuar la normalització del nomenclàtor 
dels carrers de la ciutat en la línia de recuperació i 
dignificació de la nostra història. 

7. Comissió de Mobilitat i Seguretat 

MOBILITAT 

Els darrers anys, les actuacions de l'Ajuntament de 
Barcelona han anat encaminades a afavorir la 
mobilitat i l'accessibilitat en tot el territori metro
polità. En aquest mandat, s'impulsaran mesures 
que potenciïn un sistema de mobilitat sostenible 
basat en l'extensió i la qualitat del transport públic 
i la seva competitivitat amb el privat, la reserva i 
defensa de l'espai per al vianant a fi. de facilitar la 
mobilitat a peu, i la potenciació de mitjans de des
plaçament alternatius. 

Un conjunt de mesures per afavorir l'ús del 
transport públic 

r;objectiu fonamental per a aquest mandat és 
endegar mesures que afavoreixin l'ús del transport 
públic urbà i metropolità en detriment de l'ús del 
vehicle privat. Planificar l'ampliació del sistema de 
transport públic urbà i metropolità, millorar cons
tantment la qualitat dels serveis que s'estan pres
tant i consolidar les solucions a la problemàtica del 
finançament seran els eixos bàsics de la nostra 
actuació i es concretaran en: 

Contracte programa. Fer el seguiment del Con
tracte Programa 1995-1997 signat el 31-7-95 per 
l'Ajuntament, l'Estat, la Generalitat i l'EMT i del 
Conveni d'Infraestructures, signat conjuntament 
amb el Contracte Programa, per tal d'aconseguir 
que el transport públic de Barcelona disposi d'un 
finançament adequat per a l'ampliació i millora de 
les seves infraestructures. 

Autoritat Única de Transport. Crear l'Autoritat 
Única del Transport en el termini màxim d'un 
any, tal com figura al Contracte Programa 199 5
1997, per desenvolupar les tasques de planificació, 
finançament i gestió del transport públic metro
polità. 

Integració tarifària. Aconseguir la integració tarifà
ria que elimini els dobles pagaments en l'ús dels 
mitjans de transport públic, i les possibles combi
nacions entre ells, i estudiar també la incorporació, 
en una segona fase, d'altres serveis complementaris 
de transport com l'estacionament. Fomentar la 
implantació d'una targeta xip multiservei que per
meti el pagament dels transports públics, aparca
ments, parquímetres i l'accés a les zones restringides. 

Establiment de nous sistemes de transport pú
blic. Definir un sistema de transport públic d'alta 
capacitat que uneixi Zona Franca, polígon Pedrosa 
i plaça Espanya, i estudiar els costos i beneficis de 
dues opcions: metro subterrani o metro lleuger de 
superfície. 

Impulsar la construcció d'un metro lleuger del 
Baix Llobregat-Diagonal. 

Dissenyar un pla d'accessibilitat flexible al parc 
de Montjuïc, que combini diferents mitjans: la 
instal·lació d'un tren lleuger de superfície que surti 
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de la plaça Espanya o de l'estació de Sants, el fun

cionament del funicular actual, les escales mecàni

ques i l'autobús de línia regular o altres d'especials 

si ho requereixen les activitats extraordinàries que 

tenen lloc al parc i a les seves instal·lacions. 


Xarxa de metro. Instar l'Estat i la Generalitat a l'a

provació d'un programa d'inversions que permeti 

l'ampliació de la xarxa de metro en tretze noves 

estacions. 

- Línia 2: de Pep Ventura a Badalona Centre. 

- Línia 4: de Roquetes a Trinitat Nova; de la Pau 

pel triangle ferroviari a Sant Andreu fins a Bon 

Pastor. 

- Línia 3: de Montbau a Llars Mundet, Canyelles, 

Valldaura i Barri de Roquetes (on s'establirà una 

correspondència amb la línia 4 Trinitat Nova). 

- Línia 5: d'Horta a Vall d'Hebron pel Carme!. 

- Estació Paral·lel com a origen i final de la línia 

3 (en comptes de Poble-sec) 

- Estudiar un sistema de transport públic d'alta 

capacitat per a Torre Baró i Ciutat Meridiana. 

- El servei de metro ampliarà l'horari de funcio

nament a la nit i al cap de setmana. 

- Les condicions de mobilitat dels disminuïts fí

sics i la gent gran milloraran gràcies a l'increment 

d'infraestructures d'accessibilitat universal. 


Bus. Ampliar la xarxa Nit-Bus i incrementar el 

nombre de vehicles que utilitzen combustible eco

lògic i dels adaptats a les persones amb dificultats 

de mobilitat. 


Targeta rosa. Crear una comissió d'estudi per ana

litzar les diverses propostes. Millorar-ne la gestió. 

Estendre la targeta rosa als més grans de 60 anys 

(mitjançant una ordenança metropolitana), i am

pliar-ne l'ús a d'altres serveis municipals. 


Taxi. Potenciar l'explotació conjunta de llicències i 

garantir el manteniment del sistema de llicències, 

mitjançant l'establiment d'ajuts econòmics, de ges

tió, finançament i legislatius. Impulsar la creació de 

noves demandes, com pot ser el taxi de set places, i 

la de noves ofertes, com el taxi compartit per a deter

minats trajectes o é ampliar el nombre de parades. 


Circulació: cap a la pacificació del trànsit a la 

ciutat 


I.: objectiu fònamental per a aquest període és con

jugar esforços per aconseguir pacificar el trànsit de 


la ciutat. Preservar i defensar l'espai dels vianants, 
ordenar l'aparcament, la càrrega i descàrrega i la 
circulació de les bicicletes, donar preferència de 
pas al transport públic i ser més eficaços en les 
mesures de disciplina i seguretat viàries són els 
eixos fonamentals de les mesures que cal impulsar, 
que es concreten en: 

Pla del vianant. Elaborar un pla integral del via
nant amb l'objectiu de promocionar i afavorir els 
desplaçaments a peu en tots els nuclis antics o 
zones centre dels barris, i disminuir la pressió del 
trànsit motoritzat. Haurà d'adequar el trànsit per 
tal de tenir en compte la priorització del pas dels 
vianants i una major atenció a les persones amb 
discapacitats físiques. 

Implantar zones de moderació del trànsit, itinera
ris i illes per a vianants. Creació d'itineraris segurs 
i agradables passadissos verds o eixos per a vianants 
que intercomuniquin barris, centres comercials i 
zones de lleure, i augment del percentatge de via 
pública dedicada a l'ús dels vianants .. 

Implantar el sistema de control selectiu de la de
manda desenvolupat en el marc del Projecte Gaudí 
a altres zones de Ciutat Vella i d'altres centres 
històrics de la ciutat. És un sistema intel·ligent que 
discrimina el vehicle resident del comercial, està 
programat per franges horàries i controla les fre
qüències de pas. 

Endegar a les zones més conflictives de cada distric
te, campanyes adreçades al respecte de les voreres 
per part dels vehicles, amb la concurrència d'actua
cions de sensibilització dels conductors, promoció 
del transport públic, promoció de l'ús dels aparca
ments i actuació sancionadora. Continuar amb la 
supresió les barreres físiques entre barris per a l'ac
cés als vianants i el nombre de ponts elevats, i subs
tituir-los per passos a nivell semaforitzats. 

Reducció de la velocitat. Estudiar, cas per cas, la 
qualificació de carrers com a àrees de prioritat in
vertida on s'estableixi en 15 km/h la velocitat 
màxima per al trànsit rodat. Augmentar el nombre 
de vies amb limitació de velocitat a 30 km/h amb 
l'objectiu de delimitar la velocitat de 50 km/h 
principalment a la xarxa rodada bàsica. 

Càrrega i descàrrega. Minimitzar l'impacte dis
torsionador de la distribució de mercaderies ·en la 
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fluïdesa del trànsit. Instar la Generalitat a la crea
ció de centrals integrals de mercaderies que pro
moguin la ruptura de càrregues a l'àmbit metro
polità. 

Crear una taula amb la participació dels diferents 
operadors per tal d'impulsar les mesures d'ordena
ció de la càrrega i descàrrega de mercaderies. Re
gular la càrrega i descàrrega als xamfrans de l'Ei
xample. Incloure en la.normativa urbanística la 
previsió i construcció d'infraestructures d'emma
gatzematge segons l'activitat desenvolupada. ,. 
Mitjans de transport alternatius. Incrementar la 
xarxa bàsica de bicicleta, facilitar i promoure l'ús 
de la bicicleta com a mitjà idoni de transport i pas
seig i permetre l'accés de la bicicleta al metro. 
Complementar la xarxa bàsica de la bicicleta amb 
xarxes de barri que s'integrin en els carrers de tràn
sit moderat i que permetin augmentar l'accés segur 
als municipis veïns. 

Prioritat de pas del transport públic. Incrementar 
la prioritat de circulació dels autobusos en la xarxa 
semafòrica de la ciutat. Estendre les línies contro
lades pel Sistema d'Ajuda a l'Explotació (SAE) per 
tal de millorar la informació a l'usuari. Incremen
tar l'espai reservat al transport col· lectiu a les vies 
d'accés a la ciutat. Fomentar determinats carrers 
d'ús preferencial per al transport públic. 

Aparcament. Incrementar l'oferta de places d'a
parcament per a residents, previ estudi de la seva 
viabilitat, i donar continuïtat a la línia ja iniciada 
en el Pla d'aparcaments. Permetre l'estacionament 
nocturn a zones deficitàries de places d'aparca
ment, sempre que es preservin els criteris de segu
retat viària i la fluidesa del trànsit. 

Infraestructures viàries. Facilitar l'ús de les rondes 
i dels eixos de connectivitat viària bàsica mitjan
çant la gestió dels sistemes de control i senyalitza
ció variable, la potenciació de la utilització de les 
calçades laterals i la regulació del transport pesant. 
- Instar l'acabament de la xarxa viària regional per 
aconseguir un sistema equilibrat que redistribuei
xi el trànsit d'acord amb la funció de cada via. 
- Instar l'eliminació del peatge de I'A-7 (entre el 
Papiol i Montmeló) i la supressió de les cruïlles 
semaforitzades de la B-30 perquè disminueixi el 
trànsit de llarga distància que utilitza les rondes 
com a via de pas. 

- Incorporar dins del Pla del delta del Llobregat la 
construcció d'una nova via exclusiva per a transport 
pesant que connecti la zona portuària amb I'A-2. 

Disciplina viària. Demanar als òrgans pertinents 
que es facin les modificacions legislatives per tal de 
millorar l'eficàcia del sisteme disciplinari i sancio
nador i reclamar que es manifesti l'autoritat muni
cipal sancionadora en matèria de disciplina viària: 
potestat de l'alcalde per a la retirada del carnet de 
conduir, carnet per punts, embargament de vehi
cles per impagaments de multes i de l'impost de 
circulació i possibilitat d'ús d'instruments d'im
mobilització de vehicles en zones d'estacionament 
regulat. 

Pla municipal de seguretat viària de gran abast, 
eficaç, solidari, preventiu i de control del trànsit, i 
que promogui amb intensitat el missatge preven
tiu per la via de la convicció i l'exigència d'un ni
vell necessari de respecte, tant de les normes com 
del comportament convivencial envers els altres. 
- Realitzar campanyes preventives específiques 
per a les vies urbanes, amb la participació de les 
institucions públiques i del sector privat. 
- Ampliar les activitats d'educació viària a tots els 
nivells de l'ensenyament regulat tot prioritzant les 
actuacions adreçades a les franges d'edat de la pobla
ció amb més risc d'accidentalitat: joves i gent gran. 
- Realitzar campanyes d'educació viària a les esco
lesque vagin orientades a potenciar la circulació a 
peu, en bicicleta i en transport públic, que desmi
tifiquin els vehicles com el corxe i la motocicleta 
ique fomentin uns hàbits de transport sostenible. 
- Actuar sobre els punts negres de sinistralitat 
amb mesures sobre condicions de les vies. 

SEGURETAT CIUTADANA I PREVENCIÓ 
DE LA DELINQÜÈNCIA 

Les actuacions realitzades en els darrers deu anys a 
l'Ajuntament de Barcelona han estat basades en 
l'estructuració del model de seguretat de Barcelo
na: la creació dels òrgans de participació de la polí
tica de seguretat, el coneixement de la realitat i l'e
volució de la delinqüència, la coordinació en 
l'actuació, etc. En aquest mandat es consolidarà 
aquest model de seguretat i es col·laborarà en la 
implementació dels nous models de seguretat a 
l'Estat i a Catalunya. A més, s'intensificaran els es
forços per posar en funcionament el sistema de 
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justícia municipal per tal d'apropar la resolució 
dels conflictes de convivència a la comunitat. 

Sistema integral de seguretat. Es consolidaran els 
òrgans de participació de la política de seguretat de 
Barcelona, Consell de Seguretat Urbana de Barcelo
na i consells de Seguretat i Prevenció dels districtes, 
per tal de potenciar una societat tolerant, solidària i 
corresponsable de les polítiques de seguretat. 
- Es participarà en la definició de les polítiques de 
seguretat de Catalunya i de l'Estat per impulsar la 
definició d'un model d'autoritats i d'òrgans de 
participació que consolidi el model de seguretat de 
Barcelona. 
- Es consolidaran les taules de coordinació poli
cíaca del CNP i GUB de ciutat i de districte incor
porant, segons les seves competències, els Mossos 
d'Esquadra i s'assolirà la uniformitat de la delimita
ció territorial dels Districtes municipals i policíacs. 

Policia local 

- Es consolidarà la policia comunitària com a agent 
de prevenció, d'anticipació i de gestió del conflicte, 
molt proper al teixit social del barri. S'actuarà en 
estreta relació amb els serveis municipals i amb els 
altres agents que treballen en el territori. 
- Els districtes definiran l'actuació de la Guàrdia 
Urbana en el seu àmbit territorial. 
- S'impulsarà la definició de les competències 
assignades a les policies municipals i la formació 
específica per als casos de violència contra la 
dona. 

Justícia municipal. Afavorir la posada en funcio
nament de la justícia municipal per tal de resoldre 
de manera immediata els conflictes quotidians de 
qualsevol caràcter, penal, civil, administratiu o fins 
i tot laboral de caràcter menor, i descarregar, així, 
la jurisdicció ordinària, però garantir sempre la 
seguretat jurídica dels ciutadans. 
- Impulsar la creació d'estructures de mediació, 
conciliació i reparació de danys, en col·laboració 
amb el Departament de Justícia de la Generalitat 
de Catalunya i amb la seva Direcció General de 
Justícia Juvenil. Estructurar un sistema de conci
liadors comunitaris en els districtes de la ciutat, 
com a fórmules alternatives que puguin resoldre 
conflictes fora de la via judicial. 
- Impulsar i ampliar serveis socials de suport per 
a les famílies víctimes de violència domèstica o 
sexual. 

Justícia ràpida i immediata. Donar suport a totes 
les mesures que des del poder judicial s'impulsin 
en la línia de la justícia ràpida: judicis de confor
mitat o justícia immediata, és a dir, de resolució en 
24 hores després dels fets, per a delictes menors, 
que es resolguin en els mateixos jutjats de guàrdia 
entre les parts implicades, el jutge i el fiscal. 
- Impulsar l'ampliació de les fiscalies de districte, 
atesa l'eficàcia de la fiscalia de Ciutat Vella, i també 
l'extensió d'aquests òrgans als altres districtes de la 
ciutat. 
- Impulsar l'adopció de penes alternatives a la 
presó, i col·laborar en la recerca de noves fórmules 
que permetin als jutges imposar mesures correcto
res que promoguin la reparació del mal ocasionat 
o bé la realització de treball en bé de la comunitat. 

Protecció Civil 

Durant els darrers anys, l'entorn en què actuen els 
serveis d'emergències ha sofert profundes transfor
macions que han afavorit la seva eficàcia: la posa
da en marxa d'una nova xarxa viària urbana i inte
rurbana, la millora de productes i procediments 
emprats en l'extinció del foc, etc. En aquest man
dat ens hem plantejat consolidar la qualitat dels 
operatius d'intervenció en cas de sinistres, posar 
un èmfasi especial en les mesures de coordinació i 
cooperació amb les diverses institucions implica
des, sense oblidar les mesures de prevenció i de 
foment de la cultura de l'autoprotecció. 

Extinció d'incendis i salvament. Estructurar la 
xarxa de parcs de bombers per tal d'adequar-la a la 
nova configuració de la ciutat. Aprovar i desenvo
lupar el Pla director del SEIS a fi de modernitzar 
el parc de vehicles i racionalitzar la distribució dels 
recursos amb l'objectiu de cobrir qualsevol punt de 
la ciutat de forma homogènia. 
- Impulsar un Pla metropolità de l'extinció d'in
cendis i salvament que tingui en compte la coor
dinació amb els Bombers de la Generalitat en la 
intervenció a la serra de Collserola, la zona por
tuària i la zona franca, les rondes i els municipis 
que configuren un continu urbà amb la ciutat de 
Barcelona. 
- Potenciar les funcions de prevenció per tal de 
maximitzar les possibilitats que ofereix la norma
tiva legal en matèria d'inspeccions d'edificis, locals 
de concurrència pública, concessió de llicències 
d'edificació i manteniment d'instal·lacions d'auto
protecció. 
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- Potenciar la formació en l'autoprotecció a em
preses, escoles i centres de concurrència pública i 
incrementar les actuacions formatives. 

Prevenció del risc i plans d'emergència. 
Potenciar la corresponsabilitat social en la reduc
ció dels índexs de risc desenvolupant la cultura de 
l'autoprotecció. Assumir la responsabilitat del risc 
que un mateix genera com a element bàsic de la 
prevenció dels riscos derivats de l'activitat huma
na. 
- Consolidar els nivells de coordinació institucio
nals en els plans d'emergències i en els convenis de 
col·laboració per a la intervenció. 
- Defensar l'autoritat municipal en la planifica
ció, organització i intervenció tant en la prevenció 
com en l'operatiu d'emergències, atès que l'orga
nització municipal és la més competent en l'ac
tuació en el seu territori (neteja, GUB, bombers, 
brigades, etc.). 
- Impulsar la creació d'un telèfon únic (112) per 
a l'atenció de totes les trucades d'emergències de 
Barcelona, integrat en la xarxa d'emergències 
d'àmbit superior. 
- Redefinir les funcions de la Comissió Muni
cipal d'Emergència per adequar-la a la Llei de pro
tecció civil (Comissió Municipal de Protecció 
Civil) com a estructura permanent de planificació 
en la prevenció i emergència en matèria de pro
tecció civil. 
- Completar el desenvolupament i implantació 
del Pla bàsic d'emergències municipals i dels 15 
plans específics d'emergències municipals. 
- Desenvolupar el Pla de prevenció de risc per a 
incendis forestals i el Pla de prevenció de risc per 
activitats festives en la via pública. 
- Coordinar la implantació del Pla d'emergències 
del port de Barcelona. 
- Potenciar la participació del teixit social en les 
tasques de prevenció d'emergències i catàstrofes. 

8. Comissió Ciutat Amiga i Joventut 

La Comissió de Ciutat Amiga i Joventut neix 
amb la voluntat i decisió d'aglutinar i d'impulsar 
els diferents esforços que tant des de l'administra
ció com des de la societat civil es realitzen per pro
mocionar la ciutat de Barcelona i fer-la més atrac
tiva i millor per als que hi vivim i per als que ens 
visiten. LAjuntament ha de fer de Barcelona una 
ciutat amiga, un lloc agradable per viure. Avui, 

l'Administració municipal genera, des de diferents 
àrees i àmbits de competència, nombroses políti
ques destinades a promocionar la ciutat i a millo
rar la qualitat de vida dels barcelonins. Tanmateix, 
el ric teixit associatiu de la ciutat dóna vida a abun
dants iniciatives que incideixen en el mateix objec
tiu. Coordinar polítiques i iniciatives existents, 
donar impuls a noves propostes, obrir un autèntic 
debat -tant polític com sobretot civil- sobre el 
model de ciutat que volem, són algunes de les fun
cions de la Comissió. 

Fomentar la participació i el civisme dels ciuta
dans serà també un eix cabdal en l'actuació muni
cipal, juntament amb les mesures per a joves. 
Barcelona ha de ser una ciutat tolerant, igualitària, 
humanitària i participativa. Farem que la ciutat 
sigui una ciutat de pau on negociar i resoldre con
flictes internacionals, i promourem també Barce
lona com punt de trobada de les cultures del Me
diterrani i dels pobles llatins 

Per acomplir d'una manera eficient els seus objec
tius, la Comissió desenvoluparà un treball bàsica
ment interdepartamental, en el marc de quatre 
grans programes, els programes Ciutat Amiga. 

BARCELONA CIUTAT OBERTA AL MÓN 

Barcelona s'ha consolidat com a una ciutat cos
mopolita, oberta i valorada internacionalment, no 
només pels atractius de la ciutat des del punt de 
vista turístic, sinó també pel seu dinamisme en el 
camp econòmic, en els aspectes de la solidaritat i 
cooperació internacional i en la voluntat i neces
sitat de relacionar-se i intercanviar experiències 
culturals amb altres ciutadans del món. Reforçar i 
difondre aquests aspectes és la premissa per a la 
presa de posició de Barcelona al món. 

Des de l'Ajuntament de Barcelona cal impulsar ac
cions coordinades i integrades per tal de crear una 
sinèrgia que faci rendibles totes les accions inter
nacionals. Cal promoure una ciutat que sigui 
exemple de convivència i tolerant amb les diferents 
idees i cultures, i que posi especial èmfasi en la 
zona del Mediterrani i els països llatins; promoure 
les relacions entre els ciutadans i les ciutats com a 
premissa per a la consolidació d'aquests valors i els 
intercanvis cultnrals; fer de Barcelona un punt de 
trobada d'artistes i intel·lectuals. 
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Promoció de la ciutat 

- Difondrem cap a l'exterior la imatge de la ciu
tat destacant-ne la manera de fer: serveis, activi
tats, turisme, economia, comerç, cultura, urbanis
me, medi ambient... Consolidarem el Model 
Barcelona i el paper de referent que avui té la ciu
tat per al conjunt de ciutats d'Europa i del món i 
donarem suport a les iniciatives que facin de 
Barcelona la porta del Mediterrani cap a Europa. 
- Farem una ciutat cada cop més agradable per als 
que hi vivim i atractiva per als que vénen de fora, 
i això amb la complicitat del sector privat, de la 
societat civil amb una perfecta simbiosi entre 
l'Ajuntament i el ciutadà en benefici de la ciutat. 
- Donarem més facilitats als qui arriben de fora: 
col· lacarem punts d'informació en estacions, port 
i aeroport, amb un paquet d'informació relativa a 
habitatge, hotels, serveis d'administració i espais de 
lleure. 
- Farem palesa la importància del paper de Barce
lona en el desenvolupament econòmic i cultural de 
Catalunya i d'Espanya com una eina de projecció 
cap a Europa, la Mediterrània i Amèrica Llatina. 
- Impulsarem i participarem en diferents iniciati
ves de promoció i desenvolupament estratègic de 
la ciutat que la consolidin com a ciutat moderna, 
pionera en els camps de la informació i les noves 
tecnologies. 
- Reforçarem la posició capdavantera de Barcelo
na en cooperació tècnica i empresarial. 

Cooperació 

- L:Ajuntament prestarà especial atenció a les 
actuacions adreçades a la cooperació i la solidari
tat. Dins d'aquesta política, la coordinació i coo
peració entre els sectors públics i privats i les ONG 
i altres entitats humanitàries seran prioritàries. 
- Es consolidarà la dedicació del 0,7% del pres
supost d'ingressos locals a la cooperació inter
nacional i l'ajut humanitari dins el Programa de 
cooperació internacional i acció humanitària, 
"Barcelona Solidària''. 
- Es promourà l'extensió d'aquesta aportació del 
0,7% a altres entitats públiques i privades. 
- Es donarà prioritat dins de les actuacions muni
cipals de cooperació a les destinades a la Mediter
rània, a l'Amèrica Llatina i a l'Àfrica negra. 
- Per mostrar el suport de Barcelona al poble bos
nià, es designarà Sarajevo com a Districte 11 de la 
ciutat. 

BARCELONA CIUTAT DE LA GENT 

Una ciutat ha de ser pensada per la gent i per a la 
gent. És per això que les iniciatives que s'inclouen en 
aquest programa van destinades a apropar l' Admi
nistració municipal al ciutadà, fer-lo còmplice en el 
desenvolupament estratègic de la ciutat i de la vida 
ciutadana, fomentar el civisme, i millorar l'accesibi
litat de la ciutat eliminant tots els entrebancs que 
puguin dificultar la vida quotidiana. I.: òrgan res
ponsable del paisatge urbà serà l'eina capaç de gene
rar recursos provinents de la publicitat exterior i del 
patrocini, que farà possible el funcionament d'un 
instrument decisiu per a la conservació de l'entorn. 

Participació i civisme 

- L:Ajuntament potenciarà els consells de ciutat i 
de districte ja existents i crearà els d'estrangers i 
immigrants i el de voluntariat, com a mesura per 
fomentar la participació ciutadana. 
- També estimularà l'ús, per part del moviment 
associatiu, dels mecanismes de participació previs
tos a les normes reguladores de la participació ciu
tadana i, en el futur, per la Carta municipal. 
- S'enfortiran els mecanismes de contacte amb les 
diverses institucions, mitjançant el foment del dià
leg i la col.laboració amb els sindicats i la Federa
ció d'Associacions de Veïns de Barcelona. 
- Es donaran a conèixer als ciutadans i a les asso
ciacions els seus drets cívics, desenvolupant les 
mesures previstes en la Carta municipal relatives a 
la participació ciutadana i drets dels veïns. En 
aquest sentit, es propiciarà l'ús, per part de les 
associacions de veïns i de les entitats, de l'audièn
cia pública, la iniciativa ciutadana, la informació 
pública, el referèndum, la consulta ciutadana i la 
figura del responsable de participació ciutadana 
dels districtes; s'impulsaran els mecanismes de par
ticipació ciutadana amb la finalitat de fomentar els 
valors comunitaris i també es potenciarà la coordi
nació dels serveis als districtes en la defensa dels 
drets civils. 
- Es donarà suport als valors del voluntariat i la 
tolerància, bàsics per aconseguir una perfecta 
convivència amb l'objectiu d'estimular el volun
tariat associatiu, la creació d'associacions de 
segon grau, federacions, coordinadores d'entitats 
o unions d'associacions per contribuir a la poten
ciació i vertebració del teixit associatiu. Es po ren
ciaran iniciatives com les dels "voluntaris cívics" 
destinades a difondre la participació i el civisme 
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entre la ciutadania, i d'aquesta manera cercar la 
complicitat entre l'administració i els adminis
trats i el foment de les organitzacions de volun
tariat. 
-Es farà una política més participativa, mitjançant 
la unió dels esforços de les administracions públi
ques amb les iniciatives de les Associacions de 
Veïns, entitats ciutadanes i la potenciació dels 
òrgans de debat dels programes d'actuació muni
cipal i dels grans projectes de la ciutat. 
- Es potenciaran els mecanismes per a l'objecti
vització de la concessió de subvencions. 
- S'aproparan els equipaments i els serveis muni
cipals als barcelonins, mitjançant mesures com la 
potenciació de la gestió delegada i compartida amb 
entitats ciutadanes d'algunes competències muni
cipals (serveis, equipaments o infraestructures), 
l'impuls a experiències innovadores de gestió en 
centres cívics i altres equipaments municipals i la 
plena utilització dels edificis públics per a activi
tats cíviques. 
- S'estudiarà la viabilitat en els projectes urbanís
tics que així ho requereixin d'una memòria parti
cipativa en la qual els veïns i ciutadans interessats 
expressaran la seva opinió sobre l'actuació a dur a 
terme. 
- Estudiar la creació d'un òrgan consultiu i de 
participació, com un instrument ciutadà que recu
lli i elabori iniciatives i propostes que garanteixin 
una millora del benestar animal, tot vigilant el res
pecte pels drets dels animals. Hauria de tractar te
màtiques a l'entorn d'aquest món: animals, co
loms, zoonosi, així com l'educació i la consciència 
cívica al voltant d'aquest tema. 

Drets dels ciutadans 

Desenvolupament del Programa de defensa del 
ciutadà: 
- Potenciació de les Oficines d'Atenció als Ciu
tadans per aproximar més l'atenció directa. 
- Impuls de programes de col·laboració amb 
altres administracions per a una oferta conjunta 
de tramitació i serveis, per tal de crear autèntics 
serveis de finestreta única i reduir el temps de tra
mitació de permisos i llicències per a respondre 
amb rapidesa i eficàcia a les peticions i tràmits que 
fan els ciutadans i les ciutadanes. 
- Tendència a resoldre en els propers quatre anys 
el 80% dels tràmits municipals resolts per telèfon 
o bé a les oficines dels districtes; informart en tot 
moment de l'estat de tramitació dels expedients i 

fer més faci! la tramitació en els llicències d'activi

tats classificades. 

- Oferiment de més facilitats als residents a 

Barcelona mitjançant un paquet integrat de tra

mitació conjunta (padró, serveis públics ... ) per a 

les persones que canvien de domicili. 


Drets civils 


Per tal de garantir el respecte dels drets civils de les 

persones per part de les administracions presenrs a 

Barcelona, des de la Regidoria de Drets Civils 

s'impulsarà la creació d'un organisme que vetllarà 

perquè s'atenguin les demandes d'assessoramenr a 

les diferents regidories pel que fa als drers de la 

persona en les diferents actuacions públiques que 

emprengum. 


També serà missió d'aquest organisme donar a 

conèixer al ciutadà l'existència d'aquests drets, fer de 

pont entre altres adminisrracions i el ciutadà quan 

aquest es trobi en indefensió per desconeixement o 

per situació d'inferioritat, i atendre les demandes 

que en aquest sentit el ciutadà o la ciutadana li pre

sentin en relació a un rracte poc sensible o desafor

tunat de la mareixa Administració municipal. 


Aquest organisme, que treballarà per a la igualtat 

social a la ciutat de Barcelona, es dotarà dels ser

veis jurídics, psicològics i d'assistència necessaris 

per tal de coordinar-se amb la resta de serveis 

municipals i dur a terme la seva tasca. 


Minories ètniques, culturals i religioses 


- Caldrà aprofundir en l'estudi de les realitats cul

turals i religioses de les minories ètniques presents 

en la ciutat, per tal d'afavorir programes d'ajut més 

eficaços i respectuosos amb la diferència o diferèn

cies que aquestes persones representen. 

- Caldrà aconseguir la implicació del ciutadà amb 

el seu comportament, respecte i col·laboració, en 

la inserció dels col·lectius més desfavorits per mitjà 

de la realització de campanyes d'informació i cons

cienciació de la riquesa plural de la ciutat i de les 

cultures que hi conviuen. 

- Es fomentaran també iniciatives a favor de la 

tolerància i la conscienciació contra el racisme. 

- Es desenvoluparan les actuacions necessàries per 

eliminar els obstacles que puguin tenir els immi

grants per accedir en igualtat de condicions a la 

xarxa de serveis públics. 
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Immigració 

- I:objectiu central de l'actuació municipal a fa
vor dels immigrats és la seva normal integració en 
tots els aspectes de la ciutat de Barcelona. En 
aquest sentit, es proposa la creació d'un Observa
tori de les migracions en col·laboració amb els 
municipis de l'àrea metropolitana per recollir 
informació sobre fluxos d'immigració. 
- Se solicitarà a les administracions competents 
ampliar els permisos de residència temporal i faci
litar l'accés a la nacionalitat. 
- Es desenvoluparan les actuacions necessàries per 
eliminar els obstacles que puguin tenir els immi
grants per accedir a la xarxa de serveis publics en 
igualtat de condicions que la resta de població. 

Drogodependències 

- Vocació del municipi per a la salvaguarda dels 

drets de les persones, especialment en casos d'in

defensió per desconeixement o per degradació, 

ambdues presents molt sovint en la realitat del 

drogodependent. 


Sida 


- Seguint models de col·laboració amb les entitats 

i ONG que treballen en aquesta problemàtica, 

l'Ajuntament de Barcelona farà un seguiment més 

estret dels recursos destinats al suport de les cam

panyes de conscienciació i serveis, i tendirà a aug

mentar-los. 

- I.:Ajuntament vetllarà perquè siguin respectats, 

en tots els àmbits, els drets de les persones seropo

sitives, dels seus familiars i entorn, promovent la 

creació dels organismes necessaris que permetin al 

consistori el coneixement de l'estat d'aquests drets, 

i al ciutadà, el defensar-los. 

- Es donarà suport els programes de prevenció de 

la SIDA en consens amb les institucions i assessora

ment de les ONG, incidint especialment en els pro

grames de prevenció específica de col. lectius i els 

programes informatius i educatius d'aquells serveis 

municipals que per un o un altre motiu són suscep

tibles de tracte amb persones seropositives, per tal de 

garantir un tracte correcte a les persones afectades. 


Lliure orientació sexual 


- I.:Ajuntament en col·laboració amb les ONG 

que treballen en aquest camp, dissenyarà un pla 


d'actuació per acostar aquesta realitat a l'educació, 

així com a tots aquells sectors socials i institucio

nals que d'una forma o d'una altra hagin de trac

tar amb persones de diferent orientació sexual, 

com ara els serveis mèdics, les forces de seguretat i 

l'administració. 

- Es consolidaran els espais de trobada de gais i 

lesbianes, tot recolzant aquelles iniciatives que en 

aquest sentit promoguin els grups i associacions 

que treballen a Barcelona. 


Registre d'unions civils 


- l:Ajuntament de Barcelona proposarà a la resta 

de consistoris de Catalunya que en l'actualitat o en 

un futur s'hagin de dotar d'un registre d'unions 

civils, una normativa comú per regular les seves 

funcions: 

- També proposarà la creació d'un cens de Regis

tre d'unions civils, que permeti connectar-los per 

tal d'intercanviar dades i evitar la duplicitat d'ins

cripció. 

- Adscrit al Registre d'unions civils, caldrà crear 

un servei d'assessoria jurídica a les parelles de fet 

que manifestin la seva voluntat ser-hi, per tal d'in

formar-les de tots aquells beneficis que suposin els 

diferents convenis municipals i/o una futura llei de 

parelles. 


BARCELONA CIUTAT DE FUTUR 


I.:objectiu d'aquest programa serà impulsar les 

actuacions vinculades amb el debat sobre el model 

de ciutat del segle XXI. 


Incrementar la democràcia i la transparència. 

Reforçar els elements de participació, les iniciati

ves d'atenció especial als principals problemes de 

la joventut (un sector dinàmic i de futur). Aug

mentar l'autogovern del municipi com a consoli

dació del principi de subsidiarietat. Afavorir la 

participació de la societat civil de la ciutat en la 

gestió i el finançament dels grans projectes de 

transformació de la ciutat Aquests són els aspectes 

que es desenvoluparan en aquesta àrea. 


Estratègia metropolitana 


La vertebració del territori exigeix una visió supra

municipal, i d'aquesta vertebració Barcelona n'ha de 

ser l'element dinamitzador. La promoció i el desen
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volupament estratègic de la Barcelona del segle XXI 
s'hauria d'assentar sobre la base d'una ciutat metro
politana de quatre milions de persones. Caldrà: as
solir la més gran cohesió i complementarietat eco
nòmica i social del territori, de la ciutat, de les seves 
corones metropolitanes i dels quatre milions d'ha
bitants de la ciutat metropolitana; potenciar un pla 
integral d'habitatge, urbanisme, mobilitat i trans
port, infraestructures, medi ambient i promoció 
econòmica que desenvolupi i executi el Pla Estratè
gic Barcelona 2000, i configurar un ens supramu
nicipal d'àmbit metropolità (regió metropolitana) 
amb competències i finançament suficients. 
- Es potenciarà la voluntària cooperació entre tots 
els ajuntaments implicats en la ciutat real, la ciu
tat metropolitana. 
- Es donarà suport des de l'Ajuntament a l'elabo
ració d'un Pla integral de desenvolupament social 
per a barris a la regió metropolitana de Barcelona. 
- Es potenciarà la creació de serveis d'informació 
i tramitació comuns per als Ajuntaments metro
politans. 
- Es durà a terme una estratègia metropolitana en 
habitatge, transports, comunicacions i medi ambient 
en la perspectiva de fer una ciutat més assequible. 

Joventut 

Un altre col·lectiu molt important per a l'Ajunta
ment és la joventut. Es desenvoluparà una políti
ca que faci possible la ciutadania activa dels joves, 
tot afavorint la seva integració social i profes
sional. 

A banda de continuar la gestió dels programes 
juvenils vigents (casals, vacances, associativisme ... ) 
i de fer un seguiment de totes aquelles actuacions 
de l'Ajuntament que puguin afectar particular
ment els joves (ensenyament, esports ... ) obrirem 
una nova etapa de la política de joventut en què els 
joves esdevinguin ciutadans actius i liderin projec
tes de ciutat simbolitzant la seva responsabilitat i 
els valors que aporten com a nova generació de 
barcelonins. El compromís de l'Ajuntament i els 
joves amb aquesta etapa es visualitzarà en un 
''Pacte dels joves amb la ciutat". 

El principal instrument per arribar als joves de 
Barcelona és el seu teixit associatiu juvenil, el 
Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) és la 
seva plataforma més representativa, a la qual des de 
l'Ajuntament reconeix com a l'interlocutor més 

vàlid en temes de joventut. Per tot això l'Ajunta
ment promocionarà, incentivarà i donarà suport a 
l'associativisme juvenil (tant formal com de fet). 
Apostem per les associacions, el que ve a dir un 
intent per implicar-les en els processos de cogestió 
i descentralització, fert prevaldre el principi de 
subsidiarietat i establir així una veritable complici
tat entre les entitats i l'administració. 

Es potenciaran els punts d'informació i assessora
ment juvenil; es coordinaran tant els centres 
municipals (CIA]) com els gestionats pels matei
xos joves (associacions) i es dedicarà especial esforç 
a aquells sectors de la població juvenil amb més 
dificil accés a la informació. 

Es potenciarà al màxim el Casal d'Associacions 
com a marc central de la vida associativa juvenil de 
la ciutat (associacionisme formal i de fet); i s'im
plicaràactivament els i les joves (i principament a 
través del CJB) en la gestió. 

Es posaran al servei dels joves equipaments de base 
on puguin desenvolupar activitats de formació 
educatives, de lleure, de relació i de creació basa
des en les noves tecnologies. 

S'incrementaran els canals de comunicació amb 
els joves i els mitjans joves d'informació, i s'esti
mularan nous espais en ràdio i televisió. 
S'incentivaran i es donarà suport a aquelles accions 
i campanyes tendents a prevenir situacions i con
ductes de risc en els i les joves (circulació temerà
ria, inici en el consum de drogues, violència, sexe 
no segur. .. ) mitjançant la promoció d'actituds 
positives i saludables i l'ampliació dels serveis d'o
rientació, assessorament i arenció al jovent. 

I.:Ajuntament contribuirà a la inserció de la joven
tut com a part de la població activa de la ciutat 
amb serveis per afavorir la primera ocupació, amb 
una especial incidència en l' autoocupació i la for
mació laboral. 

Es promourà l'habitatge per a joves mitjançant el 
Pla d'habitatge jove, amb un conjunt de mesures 
de suport al lloguer, la creació d'una bossa pública 
d'habitatges joves i l'establiment de noves formes 
d'habitatge compartir. 

Es potenciarà Barcelona com a centre universitari 
de qualitat, millorant la dotació d'equipaments 
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municipals per als estudiants: biblioteques públi
ques, millora del transport ... En particular, es pro
mourà la creació de residències d'estudiants que, 
obertes als barris, siguin alhora un pol de dina
mització cultural i associativa de la ciutat. 

LA juntament impulsarà un "pacte per la nit", que 
inclogui aspectes com el transport, els equipa
ments juvenils, els equipaments culturals i els ser. .
ve1s propis. 

Des de l'Ajuntament es fomentarà la creació de 
noves places de prestació social en les ONG i enti
tats cíviques i socials de la ciutat, alhora que es ten
dirà a traspassar el nombre d'objectors en els ser
veis estrictes de l'Ajuntament cap a aquestes 
entitats. Es facilitarà als joves la informació neces
sària per tal d'afavorir una elecció lliure i amb co
neixement de causade la seva opció (Servei militar, 
objecció de consciència ... ). 

Impulsarem la figura dels joves voluntaris verds 
per vigilar i promoure l'ús ciutadà i el correcte 
funcionament dels parcs i les zones forestals de la 
ciutat. 

S'estudiarà una reducció dels costos en el trans
port dels joves. 

S'impulsarà la participació dels joves menors de 
18 anys en els afers ciutadans mitjançant els cen
tres d'ensenyament. També s'estudiarà la creació 
d'un Consell de Cent Joves com a marc de diàleg. 

Donarem més protagonisme als i les joves com a 
sector que liderarà la ciutat del segle XXI. 

BARCELONA QUALITAT 

La millor promoció de la ciutat, el millor compro
mís amb la gent, és la qualitat. Avui, la qualitat és 
un element distintiu de les empreses i és el que 
crea la fidelitat dels seus clients. Des de l'Ajunta
ment de Barcelona, i en la perspectiva que els ciu
tadans, veritables titulars dels serveis, son els nos
tres clients, hem de vetllar per la qualitat. 

Un autèntic compromís de qualitat en els serveis i 
l'atenció a la ciutadania: estatut de l'usuari de ser
veis, oficines d'atenció al ciutadà als barris, autèn
tics serveis de finestreta única, paquets integrals de 

tramitació conjunta, facilitats de tramitació en les 
llicències d'activitats classificades 

Qualitat és també civisme, respecte pels altres i per 
les nostres coses, pel patrimoni de la nostra ciutat. 

Volem establir l'Estatut del ciutadà com a instru
ment per fer arribar el Pla de millora de la quali
tat als ciutadans, fer realitat que l'Administració 
municipal estigui al servei de les persones, vetllar 
per l'interès comú i fomentar la proximitat, la con
fiança mútua. 

Donarem un nou impuls a la relació administra
ció-administrat, agent de gestió-usuari; dotarem 
plenament de contingut el concepte funció publi
ca i farem possible que les gestions es realitzin amb 
el màxim d'eficiència, el mínim de temps i el mà
xim de comoditats possibles: finestretes úniques 
mitjançant conveni amb d'altres administracions i 
entitats, gestions telefòniques i oficines integrades 
d'atenció al ciutadà als districtes. 

Farem una aposta decidida a favor d'una prestació 
més eficient dels serveis públics locals i concretada 
en l'aspiració clara que l'usuari rebi la millor qua
litat al menor cost possible, i propiciarem iniciati
ves de millora dels consumidors locals. 

Vetllarem per una millor qualitat de vida i reforça
rem l'atractiu de la ciutat: supressió de barreres 
arquitectòniques, espais enjardinats, rètols, indica
cions, mobiliari urbà, i promourem les qualitats 
culturals i històriques que poden fer de la nostra 
ciutat una ciutat assequible, que faci la vida més 
fàcil. 

Afrontarem decididament el repte de les noves tec
nologies de forma que siguin plenament operati
ves en el menor espai de temps possible i al màxim 
nivell de qualitat en el territori metropolità. 

9. Comissió de Política de Sòl i Habitatge 

Lobjectiu de la política de sòl i habitatge és acon
seguir que el conjunt dels ciutadans pugui accedir 
a un habitatge digne, adequat a les seves necessi
tats i per un preu adient amb els seus ingressos. Un 
habitatge de qualitat, de dimensions suficients i 
energèticament eficient, especialment en els usos 
de l'aigua i tractament de residus. 
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I.:escassedat de sòl edificable a la ciutat de Barcelo

na ha provocat uns preus del sòl que ha fet invia

ble l'existència d'habitatge a preu assequible i enca

ra més, ha provocat que el Pla de l'habitatge de 

l'Estat i la Generalitat no hagi tingut èxit a Bar

celona. 


Planejament i nova oferta d'habitatges 


Per tal d'impulsar una política que generi sòl per a 

habitatge assequible a la ciutat de Barcelona, ens 

proposem: fer un Pla d'habitatge específic per a la 

ciutat de Barcelona que, partint del Pla d'habitat

ge 96-99 de l'Estat i la Generalitat, s'adeqüi als 

preus del sòl de Barcelona i que estableixi les dife

rents modalitats de finançament i de preus conve

nients al mercat de Barcelona. 


Cal potenciar el paper de l'Administració lo

cal com a gestora del sòl. Els darrers anys l'A

juntament ha aprovat planejament urbanístic 

per generar l'edificació de més de 20.000 ha

bitatges, dels quals 8.000 seran a preu assequi

ble, i s'han desenvolupat rotes les figures urba

nístiques de gestió del sòl a fi que en el període 

1996-2002 s'hi puguin construir els habitatges 

esmentats. 


Ajustarem els objectius en política de sòl aprofitant 

els recursos existents, amb la millora del parc d'ha

bitatges mal utilitzat, l'atenció a la gent d'edat i a 

la gent jove, la renovació urbana i la urgència del 

rejoveniment en molts sectors urbans. 


Destaquem les operacions més importants: 

- Sant Andreu-Sagrera. Es preveu la construcció 

de 7.500 habitatges, dels quals 1.500 seran prote

gits. 

- Diagonal-Poble Nou. Construcció de 5.700 

habitatges, dels quals 2.500 seran protegits. 

- Catalana. Construcció de 2.400 habitatges dels 

quals 1.440 seran protegits. 

- Resta Front Marítim. Construcció de 1.600 

habitatges dels quals 400 seran protegits. 

- Vores dels cinturons. Construcció de 650 habi

tatges protegits en terrenys de propietat municipal. 

- Prim. Construcció de 465 habitatges, dels quals 

135 seran protegits. 

- Ciutat Vella. Construcció de 1250 habitatges, 

dels quals 800 seran protegits, per reinstal·lar afec

tats per plans urbanístics, i la resta a preu asse

quible. 


Impulsar un pla especial d'habitatge coordinat 
amb els ajuntaments metropolitans, amb l' objec
tiu de generar sòl per a habitatge públic, protegit 
o a preu taxat, preferentment en terrenys que si
guin públics o bé que es destini en aquells altres un 
mínim del25o/o de la promoció a habitatge acollit 
a algun sistema de protecció pública. 

Facilitar la construcció d'habitatges públics en rè

gim cooperatiu i a preu assequible. 

- El conjunt del sector municipal invertirà 2.000 

milions anuals en l'adquisició de sòl per a habitat

ges i realització dels PERIS. 


Promoció pública d'habitatges 


- Potenciar els instruments que facilitin la gestió 

de l'habitatge públic. 

- Potenciar el paper de l'Ajuntament com a ope

rador de sòl edificable per tal d'accelerar els pro

cessos de transformació urbana i generar sòl per 

posar-lo a disposició del Patronat Municipal de 

l'Habitatge, de promotors públics, socials i privats. 

- Potenciar el Patronat Municipal de l'Habitatge 

com a instrument central en la política de l'habi

tatge i especialment, en quatre direccions: 


o Impulsar la promoció pública i potenciar l'o
ferta dirigida als ciutadans, amb l'objectiu mí
nim de 2.000 habitatge, dels quals 350 estaran 
adaptats a persones amb disminució. 
• Impulsar un pla d'habitatge jove. 
• Generar una nova oferta de lloguer protegit 
o a preu taxat. 
o Potenciar la realització de promocions públi
ques per remodelar barris afectats de patologies 
o per a afectats urbanístics. 

Rehabilitació d'habitatges i renovació urbana 

- Es reabbilitaran habitatges de segona mà. Dona
da l'antiguitat del parc d'habitatges de Barcelona, 
especialment important a l'Eixample, cal impulsar 
una política de rehabilitació d'habitatges que tingui 
com a objectiu central la recuperació de l'activitat 
residencial i evitar la desertització derivada del pro
cés de terciarització que es dóna a l'Eixample. 
- I.:Ajuntament continuarà les remodelacions ini
ciades en els barris amb habitatges obsolets i aca
barà les rehabilitacions necessàries per resoldre les 
patologies estructurals (principalment l'alumino
si) amb la construcció de 4.600 pisos nous, 4.200 
dels quals seran protegits. 
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- Volem facilitar els processos de rehabilitació i 
modernització dels edificis, amb el respecte a 
l'entorn i a la qualitat arquitectònica del patri
moni construït, mitjançant disposicions que 
simplifiquin la tramitació de permisos i autorit
zacions, i un tractament diferenciat a totes les 
intervencions que prevegin la millora de les con
dicions de seguretat, solidesa, equipament i ús 
dels edificis. 
- Es finalitzaran les remodelacions a les següents 
actuacions: Baró de Viver, Eduard Aunós i Vall
bona. 
- S'incrementaran les actuacions a: Torre Baró, 
habitatges de la Seat, Carme!, habitatges del Go
vernador i Turó de la Peira. 
- S'iniciaran les següents actuacions: Polvorí, la 
Pau, Via Trajana i Besàs 
- r experiència de Proci vesa com a instrument de 
política de sòl i habitatge ha donat uns resultats 
positius que han reconvertit la degradació en rege
neració social a Ciutat Vella. Aquesta experiència 
s'estendrà per tal d'impulsar els processos de trans
formació urbana, especialment en aquells barris on 
sigui més necessari. 
- Es donarà impuls a les grans operacions urba
nístiques de la ciutat generadores de processos de 
transformació urbana com són l'obertura de la 
Diagonal, Sant Andreu-Sagrera, l'obertura de la 
ronda del Mig-ronda Guinardó, el carrer Llobre
gós, la connexió de Via Júlia-Aiguablava-Ciutat 
Meridiana, la connexió de Fabra i Puig amb Vall
daura, així com la gestió de sòl i el desenvolupa
ment dels PERI. 

Política de llogners 

- S'impulsarà la política de concertació amb la 
iniciativa privada per a la realització d'una política 
de lloguer sota el nou marc que ens ofereixen la 
LAU, i el Fons d'Inversió. En tot cas, la política de 
lloguer reeixirà sobre el canvi del marc fiscal i 
financer del lloguer a la compra-venda, així com la 
definició del principal objectiu del del pla de l'ha
bitatge de l'Estat i la Generalitat. 
- Es potenciarà l'habitatge públic de lloguer, pen
sant en la gent jove i en les situacions temporals i 
monoparentals. I.:Ajuntament garantirà una ofer
ta de 5.000 habitatges de protecció pública en 
règim de lloguer, 2.000 dels quals es destinaran a 
joves menors de 30 anys. 

1O. Comissió d'Equilibri Territorial i 
Planejament Urbà 

EQUILIBRI TERRITORIAL 


Per a millorar la política municipal, hi ha d'haver un 

apropament al ciutadà. La millor manera d'aconse

guir-ho és potenciar la descentralització de l'estruc

tura municipal, fer-la arribar a tots els barris de la 

ciutat i crear formes de participació ciutadana que 

facin possible que tots els barcelonins i barcelonines 

tinguin la possibilitat que les seves opinions i els 

seus problemes siguin coneguts per l'Ajuntament. 


La nova estructura dels districtes, que quedarà defi

nitivament configurada a la Carta municipal, inclou 

les figures del president del Consell de Districte 

amb funcions representatives i elegit pel Consell del 

Districte, i la del regidor de Districte, que portarà la 

direcció executiva i serà nomenat per l'alcalde. 


Es potenciarà, per tant, un reequilibri global de 

l'organització municipal amb uns serveis centrals 

professionals i especialitzats secrorialment i uns 

districtes reforçats políticament i competencial

ment en urbanisme, serveis municipals, benestar 

social, disciplina viària i seguretat i cultura. 


Els eixos bàsics de l'actuació municipal per afavo

rir l'equilibri territorial seran: 


Ampliació de competències dels districtes 


- S'ampliaran les transferències amb proposta de 

plans urbanístics, expropiacions, concessions de 

llicències, declaracions de ruïna, desnonaments, 

projectes de manteniment i serveis, gestió d'ins

tal·lacions esportives. 

- Els districtes tindran la decisió sobre les actua

cions dels seus efectius de la Guàrdia Urbana, en 

el marc de la implantació de la policia comuni

tària. 

- La imposició de multes per infraccions urbanís

tiques, de trànsit, contra la salut pública i el medi 

ambient i vandalisme urbà, també serà competèn

cia dels districtes. 


Fons d'inversió dels districtes 


- Es duplicarà la inversió directa als diversos dis

trictes a través dels Fons d'Inversió dels Districtes 

(FID). 
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Programa de grans inversions 

- Es potenciarà la millora dels barris de la ciutat, 
i s'executaran i revisaran, quan escaigui, les pro
postes dels PERI iniciats entre el 91 i el 95. 
- La programació de grans inversions que hagi 
d'executar l'Institut Municipal d'Urbanisme i 
Projectes Urbans partirà del programa d'inversions 
generals i fixarà com a prioritats el reequilibri urbà 
dels barris, l'ampliació i l'adequació de nous espais 
públics, la millora en la mobilitat individual i 
col-lectiva, i la millora en les condicions i qualitat 
de vida. 

Millores en el manteniment 

- Es destinaran 2.000 milions l'any per conservar 
i mantenir els districtes de la ciutat, amb especial 
atenció al paviment antisoroll, la millora de l'en
llumenat, l'ampliació de 1.300 punts de brossa 
neta i la instal-lació de noves deixalleries. 

PLANEJAMENT URBÀ 

A mesura que es vagin ordenant les àrees pendents 
de Barcelona, l'actuació urbanística s'anirà dirigint 
de manera creixent cap al manteniment i la millo
ra puntual de les parts consolidades, i es mantindrà 
així el to d'una permanent renovació de la ciutat. 
Si alguna cosa cal subratllar com a pròpia de l'ur
banisme progressista és el conjunt d'actuacions per 
qualificar les àrees més deficitàries. Això vol dir 
crear punts d'interès urbà en zones que encara 
n'estan mancades, rehabilitar les zones degradades, 
construir grans equipaments de ciutat en barris 
que l'urbanisme reaccionari destinava a dormitori 
de treballadors, esponjar els nuclis urbans antics i 
guanyar espais oberts, tenint en compte les varia
bles ecològiques. 

I això vol dir treballar per mantenir la barreja d'ac
tivitats -habitatge, indústria compatible, oficines, 
comerços- que caracteritza Barcelona d'una mane
ra tan peculiar. Perquè aquesta barreja, a més de 
facilitar la mobilitat dels vianants i de potenciar 
l'oferta del barri com a àmbit de serveis, és un ele
ment importantíssim per a la cohesió social, i in
gredient imprescindible per a la convivència. 

Tanmateix resten encara alguns projectes impor
tants per realitzar. Projectes que han de completar 

l'entramat urbà que la història antiga i recent ha 

configurat, i en el qual encara apreciem algunes 

mancances. Aquesta serà la segona gran transfor

mació de Barcelona. 


Transformació urbanística de la façana marítima, 

amb les actuacions dels sectors: Diagonal- Mar, 

passeig Marítim i Diagonal Poblenou. 


Nou desenvolupament urbanístic de grans sec

tors: àrea del passeig de la Zona Franca i port, àrea 

de Sant Andreu-la Sagrera, amb la futura estació 

del TA V, zona de l'entorn de la plaça Cerdà-sector 

Can Batlló-caserna Lepant-Seat, adequació dels 

usos industrials del Poblenou, ordenació de la 

plaça de les Glòries-Meridiana sud. 


Revitalització integral de Ciutat Vella amb ade

quació del PERI, prosseguint la tasca realitzada, 

potenciant de l'accés dels joves al barri i la rehabi

litació de més habitatges dels que es necessiten per 

les afectacions urbanístiques, amb especial atenció 

a les millores socials i econòmiques de la població 

i a l'acabament de les transformacions urbanísti

ques:. Pla central del Raval, obertura de l'av. 

Cambó i jardins del barri Antic, façana marítima 

de la Barceloneta i obertura de la Rambla al carrer 

Rull, al Gòtic 


Promoció de 20 plans urbanístics i de dinamitza

ció econòmica dels barris: 

- Usos de l'estació de rodalia i de l'estació de 

França. 

- Recuperació de patis d'illa de l'Eixample com a 

jardins públics i equipaments. Illa Fitxer. 


Pla de futur de Poble-sec i la Bordeta. 
- Sector Maternitat-les Corts. 
- Desenvolupament del Pla especial superilla av. 
Pedralbes-Manel Girona. 

Vores Via Augusta-Porta de Sarrià. 
Àrea de Vallcarca. 
Planejament del nou Hospital de Sant Pau. 
Pla especial de la Clota. 
Ronda del Mig. 
Barri de Porta. 
Renfe-Meridiana. 
Pla Especial del Turó de la Peira. 
Micro plans a Nou Barris Nord, amb més esca

les mecàniques, ponts a Vallbona i arranjaments 
d'espais públics. 
- Conveni del congost del Besòs. 
- Actuacions a Trinitat Vella. 
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- Pla especial del Bon Pastor. 

- Pla especial àrea Ciutadella-Universitat Pompeu 

Fabra. 

- Pla especial Sant Adrià-sud oest Besòs. 

- Obertura carrer Bilbao i connectivitats al Poble 

Nou. 


Creació d'empreses públiques o mixtes amb 

majoria pública per a la rehabilitació de l'Eixample 

i de renovació urbana de la Zona Nord. 


Nous estudis bàsics i propostes de planejament: 


- I.:habitatge a Barcelona, per proveir dades i 

arguments per orientar la política d'habitatge pos

sible a Barcelona i contribuir al disseny d'instru

ments d'intervenció pública en aquest terreny. 

- El planejament territorial metropolità, i definir 

criteris que fonamentin la posició de l'Ajuntament 

en aspectes localitzats o d'efecte directe sobre 

Barcelona, i per fer propostes i establir criteris 

d'àmbits territorials més amplis. Els aspectes claus 

que cal treballar són: la xarxa d'infraestructures i el 

sistema d'espais lliures, les pautes de distribució de 


l'habitatge i l'activitat, el sistema d'equipaments i 

l'estructura de centralitats. 

- Plans de protecció del patrimoni arquitectònic 

a cada districte. 

- Planejament associat als nous emplaçaments 

escolars. 


Pla de vores de la ronda de Dalt. 
- Façana urbana entre la ronda i Collserola. 
- Límits del parc dels Tres Turons i relació amb 
l'edificació de l'entorn. 
- La façana marítima de la muntanya de Montjuïc. 
- Elaboració de propostes i plans urbanístics per 
al trasllat de les actuals presons de la ciutat, i apro
fitament dels solars alliberats com a zones verdes, 
d'equipaments o residencials. 

Manteniment i perfeccionament d'estudis 
generals de ciutat: 

El sistema d'equipaments. 

El sistema d'espais lliures. 

I.:estat de la ciutat. 

El perfil immobiliari. 

Les àrees de centralitat. 
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MARC ECONÒMIC-PRESSUPOSTARI I D'INVERSIONS 


Objectius Econòmic-Financers 

El manteniment d'unes finances municipals sane
jades i del crèdit de la ciutat en els mercats finan
cers internacionals és un objectiu general qu~ es 
vol fer compatible amb les següents prioritats eco
nomicofinanceres per al període 1.996-99: 
- El manteniment del nivell d'inversions i el seu 
autofinançament mitjançant l'estalvi corrent (re
cursos generats després d'interessos) 
- La reducció en un 1 Oo/o de la pressió fiscal (in
gressos tributaris) sobre el PIB de la ciutat. 
- La disminució progressiva, fins a un 1 Oo/o, del 
deute financer durant tot el període. 

Per tal de materialitzar aquest objectius es preveu 
un marc pressupostari que s'ha de moure dins dels 
següents paràmetres: 
- I.:evolució de l'IPC considerar és del 4% per a 
tot el període (1996-1999). 
- L estimació del PIB nominal és del 7, 1 o/o per a 
1996 i del 6,6% per als següents anys (1997
1999). 
- El cost de l'endeutament s'ha calculat en un 
1Oo/o a partir del 1996 que suposarà una millora en 
les previsions pressupostàries inicials. 
- Es preveu un estalvi en la despesa corrent pel 
1996. 

La disminució de la pressió fiscal i els alts nivells 
d'inversió seran possibles si augmenten les aporta
cions dels Fons de Cooperació Local i es reconei
xen les despesses de capitalitat a través de la Carta 
municipal. 

Continuar amb el rigor pressupostari en l'admi
nistració dels recursos públics que ens permeti dis
minuir el deute, mantenir els serveis i les inver
Sions. 

Marc Pressupostari 

La previsió d'ingressos, despeses i l'evolució de 
l'endeutament que tot seguit es tracten, ens per
metran executar les inversions que en l'últim apar
tat d'aquest marc econòmic es detallen. La quan
titat i el calendari d'aquestes inversions resten 

dónes pendents de la seva confirmació depenent 
del compliment d'aquestes previsions. 

INGRESSOS 

- Es calcula que els ingressos tributaris (capítols 

1, 2 i 3) presentaran la mateixa evolució que l'IPC 

abans esmentat. D'aquesta manera es reduirà la 

pressió fiscal als contribuents en més d'un 1Oo/o en 

termes reals al 1999. 

- Dins de les transferències corrents que rep 

l'Ajuntament, és d'especial significació la proce

dent de l'Administració central en concepte de 

participació en els tributs de l'Estat. Donades les 

característiques d'aquest concepte pressupostari, 

que es regula anualment per la Llei de pressupos

tos generals de l'Estat, s'estima que assolirà la xifra 

de 64.053 Mel 1996 i el PIB menys 1 punt per

centual la resta d'exercicis. Representa un 31 o/o 

dels recursos de l'hisenda municipal. 

- La resta de transferències provenen bàsicament 

de la Generalitat de Catalunya, destinades a edu

cació i benestar social. L evolució prevista respon a 

l'aplicació del PIB durant tot el període. El model 

implica la compensació per valor de 10.000 M per 

la prestació de serveis substitutoris. 

- Els ingressos patrimonials, s'espera que s'incre

mentin un 6% anual. 

- La taxa anual acumulativa d'increment dels in

gressos se situarà en un 4,6%, per sora del creixe

ment esperar d¡:: l'economia. 


DESPESES 

- I.:estabilitat en la despesa es considera objectiu 
prioritari durant tot el període. En aquest sentit, 
destaca l'evolució dels contractes de serveis amb 
increments per sora de l'IPC. 
- Les remuneracions del personal s'agumenten un 
5,5% durant l'exercici de 1996 per ral d'absorbir 
el cost de la integració dels funcionaris al règim de 
la Seguretat Social i les indemnitzacions del pla de 
jubilacions anticipades. Per a la resta del període 
s'han previst increments del 3,5%. 
- Les despeses lligades al manteniment i conser
vació d'edificis, així com els subministraments, 
experimenten la mateixa evolució que l'IPC. 
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- El concepte econòmic d'altres despeses varia dos 

punts percentuals per sota de l'IPC. 

- El capítol de transferències corrents està condi

cionat significativament per les aportacions de 

l'Ajuntament als seus organismes autònoms. En 

aquest sentit s'han atribuït les respectives aporta

cions d'acord amb els programes d'actuació de 

cadascun. 

- Les restriccions lligades directament a la con

tenció de la despesa corrent i a l'augment de la 

productivitat suposen que la taxa anual acumula

tiva se situï en un 3,4%, significativament per sota 

de l'evolució dels ingressos i del creixement previst 

de l'economia. 


D'aquesta manera, els pressupostos anuals d'ingres

sos i despeses corrents s'inxereixen en un context 

plurianual econòmicament viable i que, alhora, per

meten un estalvi per fer front a les inversions i una 

reducció progressiva del nivell d'endeutament. 


Endeutament 

Fins a l'any 1994, l'Ajuntament de Barcelona rea
litzava els seus programes d'inversions mercès al 
finançament mitjançant únicament i exclusiva
ment l'endeutament. A partir d'aquell any, el 
1994, aquesta tendència es va aconseguir aturar i, 
el que ha estat més important, amb la intenció de 
mantenir les mateixes quantitats que l'Ajuntament 
destinava a la inversió en els anteriors exercicis. 

Avui, després d'aquest any 1994 en què, gràcies a 
un gran esforç de contenció de la despesa corrent, 
s'han continuat executant similars nivells d'inver
sions podem dir que s'ha reduït l'endeutament en 
5.360 milions de pessetes. Aquesta tendència es 
vol mantenir en la mesura que la resta de variables 
ho permeti. 

Continuant amb aquesta línia estratègica de con
tenció sense reduir la inversió, es continuarà dis
minuint la despesa corrent procurarà mantenir i 
augmentar el nombre i la qualitat dels serveis 
que l'Ajuntament ofereix als ciutadans. En 
aquest aspecte cal destacar l'esforç que el conjunt 
de treballadors municipals ha fet per augmentar 
la productivitat i mantenir serveis amb despeses 
inferiors. Aquesta política permetrà disminuir 
l'endeutament en un 10% al final d'aquest pe
ríode. 

Programa d'Inversions 1996-1999 

El Programa d'actuació municipal preveu en el seu 
Programa d'inversions 1996-1999 la xifra de 454 
actuacions concretes en els diferents districtes de la 
ciutat. D'aquestes actuacions, 331 suposen l'apli
cació de recursos financers per part de l'Ajunta
ment, les 123 restants, les finançaran fonamental
ment finançaran entitats públiques o privades; 
d'altres actuacions s'executaran mitjançant opera
cions urbanístiques. 

La capacitat d'inversió de l'Ajuntament de Barce
lona per al període 1996-99 experimentarà un 
creixement en termes reals respecte als nivells 
d'anys anteriors, tenint en compte el creixement 
esperat del PIB i sempre que es compleixin les pre
visions d'ingressos externs i el comportament en 
les despeses ordinàries. Si és així, en inversió neta 
podria superar la xifra de 146.000 milions de pes
setes en aquest període i arribar als 155.000 
milions segons els acords que puguin establir-se 
amb tercers per finançar inversions no valorades al 
PAM (escoles, instal·lacions esportives). Això ens 
ha de permetre mantenir el valor de la ciutat, i fins 
i tot augmentar-lo, després de l'esforç inversor del 
període olímpic. 
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Capacitat de nova inversió 1996-1999 (en milions de pessetes) 


Inversions 1996 1997 1998 1999 TOTAL 


Inversió directa: 
Ús general 6.580 8.655 9.771 10.931 35.937 
Associada als serveis 5.641 7.757 8.919 10.130 32.447 

Total inversió directa 12.221 16.412 18.690 21.061 68.384 

Inversió indirecta 18.658 19.119 19.636 20.421 77.834 

Total inversió neta 30.879 35.531 38.326 41.482 146.218 


Previsió transferències de capital i 
venda d'actius 2.176 2.223 2.271 1.516 (*) 8.186 

TOTAL INVERSIO 33.055 37.754 40.597 42.998 154.404 


(*}Xifra prevista en funció dels acords que s'estableixin amb tercers per finançar inversions no valorades al PAM (escoles, etc ... ). 

Per altra banda la previsió de cost de les citades 
331 actuacions d'inversió directa incloses en el 
programa, més l'import de la inversió indirecta 
destinada a atendre bàsicament els compromisos 
derivats del contracte programa de transports i 
altres convenis, s'aproxima a la capacitat d'inversió 
neta. 

Pel que fa a la distribució territorial de les 331 
actuacions que componen la inversió directa, pre
senta un equilibri entre els diferents districtes d'a
cord amb la pauta establerta segons la població, la 
desigualtat social i la renda de cada un d'ells. 

El Fons d'inversió de districtes, que es distribueix 
territorialment segons els criteris abans esmentats, 
es preveu que pugui disposar en el període 1996
99 d'una capacitat financera equivalent al doble de 
la disposada en anys anteriors, fins a arribar a 25 
000 milions de pessetes. 

Les transferències de capital es dirigeixen bàsica
ment a HOLSA (obligacions derivades del conve
ni entre l'Administració de l'Estat i l'Ajuntament), 
a les companyies de transport, a PROCIVESA i als 
consorcis culturals. 

S'establiran els calendaris d'execució segons prio
ritats tot ajustant les contractacions a la pluria
nualitat legal, la disponibilitat econòmica, a les 

bases d'execució del pressupost i als circuits d'a
provació i execució previstos normativament. 

Grans projectes d'inversió 

DE CIUTAT 

Pla Central del Raval. 

Obertura d'Avinguda Francesc Cambó. 

Recuperació d'interiors d'illa de l'Eixample. 

Reurbanització plaça Cerdà. 

Cobriment de la Ronda del mig. 


- Obertura del carrer Lluçanés. 
Obres de remodelació i millora del Parc Güell. 
Obertura de la Ronda del Guinardó. 
Millores en el Parc dels Turons. 
Pla del Congost del Besós. 
Pla de Sant Andreu-Sagrera (Estació T.A.V.). 
Obertura de la Diagonal-Poble Nou 
Diagonal-Mar. 
Front Marítim del Poble Nou. 
Pla de Clavegueram. 

- Auditori 

- Teatre Lliure. 

- Reapertura del Gran Teatre del Liceu. 

- Ampliació Museu Picasso. 

- Millora xarxa de Museus. 

- Pla d'habitatge. 

- Ampliació de la xarxa de Metro 
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Moll de Barcelona. Estacions Marítimes. 

Pla Delta del Llobregat. 

Zona d'Activitats Logístiques. 


DE DISTRICTE 

Ciutat Vella 
- Acabament del Passeig Marítim 
- Nova escola de primària al barri Gòtic 
- Acabament dels Plans de pavimentació, enllu
menat i millora del mobiliari urbà. 
- Remodelació de mercats del Districte. 
- lnstal-lació de noves facultats universitàries al 
Districte. 

I:Eixample 

- Reordenació del Passeig de Gràcia. 

- Apertura de nous equipaments (Serveis Perso
nals i Cultura). 

- Aplicació del mapa escolar 

- Mercat de la Concepció. 

- Ampliació de voreres al carrer Aragó. 


Sants-Montju"ic 

- Urbanització Gran Via i eliminació dels ponts 

elevats. 

- Cobertura i urbanització Ronda del Mig. 

- Actuacions de remodelació al Poble Sec i Hos
tafrancs. 


Obertura carrer Ferrocarrils Catalans. 
- Biblioteca de Districte al Vapor Vell. 

Les Corts 

- PERI Bacardí. 

- Millora del entorns del Futbol Club Barcelona 

i Campus Universitari. 

- Nova biblioteca de Districte. 

- Construcció i adequacio de sales polivalents i 

espais cívics. 

- Zona verda a Cardenal Reig. 


Sarrià-Sant Gervasi 

- Ampliació i nou accés al Parc del Putget. 

- Urbanització de Les Planes de Vallvidrera. 

- Millores en equipaments i aplicació del mapa 

escolar. 


Connexió Eduard Conde amb Manuel Girona. 
Remodelació del carrer Major de Sarrià. 

Gràcia 
Remodelació del carrer Gran de Gràcia. 

- Nova urbanització de l'avinguda Pi i Margall. 
- Polisportiu a la Creueta del Coll. 
- Ampliació Seu del Districte. 
- Nova Biblioteca a Gràcia. 

Horta-Guinardó 

- Oberturas i urbanització carrer Lisboa. 

- Obertura i urbanització carrer Llobregós. 

- Actuacions en equipàments socials esportius i 

Centres Cívics. 


Perllongació de la carretera de les aigües. 
- Connectivitat del barri del Carme!. 

Nou Barris 
- Urbanització dels entorns de la Seu del Districte 
i Fòrum Nord. 

Escales mecàniques d'accés als barris del Districte. 

Bulevard al passeig Verdum. 

Rehabilitació del Turó de la Peira. 

Construcció i rehabilitació d'edificis de serveis 


municipals. 


Sant Andreu 

- Equipament i Jardins a Can Fabra. 

- Peatonalització Carrer Bofarull i obertura carrer 

Palència. 

- Remodelació i rehabilitació dels barris vells del 

Districte. 

- Construcció d'equipaments culturals i esportius 

als barris. 

- Continuació de l'urbanització del carrer Gran 

de Sant Andreu. 


Sant Martí 

- Urbanització Clot de la Mel. 

- Remodelació casc antic del Clot i Camp de 

l'Arpa. 

- Urbanització Rambla Guipúscoa. 

- Rehabilitació de la Farinera del Clot per ús cul
tural-educatiu. 

- Pearonalització Rambla Poble Nou i Marià 

Aguiló. 
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MARC PRESSUPOSTARI 


Marc pressupostari 1995 1996 1997 1998 1999 

A. Ingressos corrents 199.225 208.476 216.405 226.952 238.320 
B. Despeses corrents no financeres 136.231 144.334 144.589 149.984 155.877 
C. Estalvi abans interessos (A-B) 62.994 64.142 71.816 76.968 82.443 
D. Interessos (Cap. 3) 32.427 31.226 28.937 28.481 27.578 
E. Estalvi corrent 30.567 32.916 42.879 48.487 54.865 
F. Ingressos capital no financers 3.550 3.124 2.750 3.250 3.750 
G. Estalvi + ing. cap. no financers 34.117 36.040 45.629 51.737 58.615 
H. Transferències de capital (Cap. 7) 18.400 19.304 19.119 19.636 19.615 
I. Inversió directa (Cap. 6) 13.580 13.751 18.635 20.961 23.383 
J. Cap.(+) o necessit. (-) finanç. 2.137 2.985 7.875 11.140 15.617 
K. Var. passius financers despeses 18.723 11.918 17.881 19.163 20.000 
L. Var. passius financers ingre. 16.586 8.933 10.006 8.023 4.383 
M. Var. actius financers (Cap. 8) o 831 626 702 1.767 

N. Total despeses (B+D+H+I+K) 219.361 221.364 229.787 238.927 248.220 
O. Total ingressos (A+F+L+M) 219.361 221.364 229.787 238.927 248.220 

P. Deute final d'any 268.393 262.552 255.303 244.865 231.015 
Q. Total inversió (Cap. 6+7) 319.080 33.055 37.754 40.597 42.998 

' 
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00 
0\ EVOLUCIÓ I PREVISIONS ECONÒMICO-FINANCERES 1990-1999 (EN MILIONS DE PESSETES) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 98-99 

la. Ingressos corrents liquidats sense FNCM 94.603 106.915 129.094 137.257 131.107 135.317 145.072 151.476 158.346 165.695 4,6% 
1 b. Fons nadonal 45.444 48.603 52.128 51.720 56.796 60.542 64.053 67.640 71.428 75.428 5,6% 
Ingressos liquidats abans trans. finalistes 140.047 155.518 181.222 188.977 187.903 195.859 209.125 219.116 229.774 241.123 4,9% 
lc. Transferències finalistes(*) 23.791 29.096 16.803 17.532 22.081 20.943 21.847 22.922 1,3% 
1. Total ingressos liquidats 140.047 155.518 205.ül3 218.073 204.706 213.391 231.206 240.060 251.622 264.046 4,5% 
2a. Despeses corrents -100.111 -110.580 -112.729 -109.379 -105.974 -110.375 -116.232 -119.467 -123.857 -128.589 3,4% 
2b. Transferències finalistes (despeses) -23.791 -28.851 -16.803 -17.532 -22.081 -20.943 -21.847 -22.922 1,3% 
2c. Provisions -14.119 -14.396 -17.626 -23.618 -26.027 -24.800 -25.663 -26.685 -27.799 -28.961 4,1% 
2. Total despeses -114.230 -124.976 -154.146 -161.848 -148.804 -152.707 -163.976 -167.095 -173.503 -180.452 3,2% 
3. Recursos generals abans d'interessos 25.817 30.542 50.867 56.225 55.902 60.684 67.230 72.964 78.118 83.593 7,5% 

4. Ingressos financers 570 479 446 458 332 815 750 750 750 750 0,0% 
5. Despeses financeres -27.344 -31.382 -33.994 -34.766 -31.176 -31.971 -30.475 -28.937 -28.481 -27.578 -3,3% 
6. Resultat financer -26.774 -30.903 -33.548 -34.308 -30.844 -31.156 -29.726 -28.187 -27.731 -26.828 -3,4% 

7. Recursos generats desp. d'interessos -957 -361 17.319 21.917 25.058 29.528 37.504 44.779 50.387 56.765 14,8% 

8. Inver. indir. (transf. capital atorgades) -12.107 -14.482 -16.761 -18.149 -15.602 -19.588 -19.304 -19.119 -19.636 -19.615 0,5% 

9. Resultats de l'explotació -13.064 -14.843 558 3.768 9.456 9.940 18.200 25.660 30.751 37.150 26,9% 

10. Venda d'actiu frx 239 3.696 2.786 915 1.221 1.234 1.999 1.683 2.137 2.582 8,9% 
11. Transf. de capital rebudes 11.169 2.575 1.211 1.125 1.311 2.888 1.125 1.067 1.113 1.168 1,3% 
12. Inversions directes -19.882 -13.174 -7.719 -11.158 -10.280 -10.314 -13.751 -18.635 -20.961 -23.383 19,4% 
I 3. Recursos generals després inversions -21.538 -21.746 -3.164 -5.350 1.708 3.748 7.573 9.775 13.040 17.517 

14. Fonnació bruta de capital= 8+10+11+12 • 20.581 21.385 20.483 27.267 23.350 25.780 29.931 35.004 37.347 39.248 9,5% 

15. Altres aplicacions i variac. de tresoreria -11.198 2.125 -17.332 7.904 4.006 2.688 -1.732 -2.527 -2.602 -3.667 

16. Variació neta de l'endeutament 32.736 19.621 20.496 -2.554 -5.714 -6.436 -5.841 -7.248 -10.438 -13.850 33,3% 

Diferències nominals de canvi -6.506 -11.430 -354 

Toral endeutament comptable a final d'any 224.780 244.401 271.403 280.189 274.829 268.393 262.552 255.303 244.865 231.015 -4,2% 


(*)Les transferències finalistes inclo~en les taxes i preus pt'iblic d'Organismes Autònoms regulars per l'Ajuntament. 



INDICADORS ECONÒMICS 


1995 1996 1997 1998 1999 1996-98 


Pressió fiscal 
Impostos Ioc. 100.070 103.582 107.725 112.034 116.515 
PIB BCN 5.607.824 6.005.980 6.432.404 6.889.105 7.387.231 
Pressió fiscal 1,7845 1,7246 1,6747 1,6262 1,5792 -9% 

Endeutament 

Deute final d'any 268.393 262.552 255.303 244.865 231.015 -9% 


Ratis significatius 
Liquidació ingressos 214.206 231.956 240.810 252.372 264.796 
Recursos generats abans 

Interessos 60.684 67.230 72.964 78.118 83.593 
Interessos 31.971 30.476 28.937 28.481 27.578 
Rati interessos/ingressos 14,9% 13,1% 12,0% 11,3% 10,4o/o 
Rati endeutament/ingressos 1,25 1,13 1,06 0,97 0,87 
Rati interessos/rec. gener. 52,7% 45,3% 39,7% 36,5% 33,0% 

Inversió 
Inversió directa (cap. 6) 10.314 13.751 18.635 20.961 23.383 76.730 
Transferències de capital (cap. 7) 19.588 19.304 19.119 19.636 19.615 77.674 
Inversió 29.902 33.055 37.754 40.597 42.998 154.404 
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PREVISIÓ DE LA PERIODIFICACIÓ INICIAL DE LA CAPACITAT D'INVERSIÓ DE 
L'AJUNTAMENT 1996-1999 (milions de pessetes) 

96-99 1996 1997 1998 1999 

Capacitat d'inversió neta 146.218 30879 35531 38326 41.482 

Inversió indirecta compromesa (transf. capital) 58.822 14877 14811 15093 14041 

Inversió directa compromesa 4.509 4.509 o o o 
Actuacions en finalització 924 924 
Contractes plurianyals 1.760 1.760 
Obtenció de sòl (sentències) 1.825 1.825 

Capacitat d'inversió a distribuir (neta-compromesa) 82.887 11.493 20.720 23.233 27.441 

Coeficient de distribució 13,68% 25,04% 28,06% 33,21 o/o 


Inversió directa prevista+ béns mobles-Districtes(*) 25.540 3.494 6.395 7.167 8.482 
Ciutat Vella 3.098 424 776 869 1.029 
Eixample 2.266 310 567 636 753 
Sants-Montjuïc 2.858 391 716 802 949 
Les Corts 1.354 185 339 380 450 
Sarrià-Sant Gervasi 1.314 180 329 369 436 
Gràcia 2.346 321 587 658 779 
Horra-Guinardó 3.146 430 788 883 1.045 
Nou Barris 3.370 461 844 946 1.119 
Sant Andreu 2.650 363 664 744 880 
Sant Martí 3.138 429 786 881 1.042 

Inversió indirecta prevista (transferències de capital) 18.178 4.427 4.927 4.430 4.394 

Béns mobles-sectors centrals 3.739 935 935 935 

Resta capacitat d'inversió a distribuir 35.430 2.637 8.463 10.701 13.631 

Coeficient de distribució 7,44% 23,89% 30,20% 38,47% 


Inversió directa prevista-Gran inversió territorial(**) 23.195 1.726 5.540 7.006 8924 

Inversió directa prevista-Gran inversió abast global 12.235 911 2.922 3.696 4.707 
Grans obres (Pla Director edificis acimin. i altres) 2.435 181 582 735 937 
Infrastrucures (Projecte Picasso/Infraestructures) 4.000 298 955 1.208 1.539 
Inst. Municipal de Cultura (M. Picasso, Ardiaca ... ) 2.150 160 514 649 827 
Altres (Fons de Cohesió/Regeneració Urbana) 3.650 272 872 1.102 1.404 

Total inversió (Prevista+compromesa) 146.218 30.879 35.531 38.326 41.482 

(*) Inclou el valor del marc d'actuacions a executar pels Districtes, que tenen associat un valor d'obtenció de sòl de 2,334 milions. 
(**} Inclou el valor del marc d'actuacions a executar pels Sector Centrals, que tenen associar un valor d'obtenció dc sòl de 5,863 milions. 
Nota: La capacitat d'inversió vindrà fixada per la realització d'ingressos externs i de les despeses ordinàries, adequant-se les xifres d'in
versió anualment. 

934 
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PREVISIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DEL FONS D'INVERSIÓ DELS DISTRICTES 

1996-1999 (milions de pessetes) 

Percentatge (*) 
inversió entre 

Districtes 

Valor 
FID 95 

ValorFID 
96-99 

Inversi6 Districtes 
PAM+ 

bens mobles (**) 

Ciutat Vella 12,60 371 2.968 3.098 
I:Eixample 8,70 267 2.136 2.266 
Sants-Montjuïc !1,40 341 2.728 2.858 
Les Corts 4,40 !53 1.224 1.354 
Sarrià-Sant Gervasi 4,20 148 1.184 1.314 
Gràcia 9,00 277 2.216 2.346 
Horta-Guinard6 12,80 377 3.016 3.146 
Nou Barris 13,80 405 3.240 3.370 
Sant Andreu 10,40 315 2.520 2.650 
Sant Martí 12,70 376 3.008 3.138 

TOTAL 100,00 3.030 24.240 25.540 

(*) Criteri FID establen en funció de població, desigualtat social i renda. 
(**) Distribució lineal de 130 milions per Disrricte per a la compra de bens mobles. 

PREVISIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ D'INVERSIÓ SEGONS FINALITAT (milions de pessetes) 

Actuacions finançades Número d'Actuacions N° total 
per l'Ajuntament finançades per tercers actuacions 
Valor No 

Espais públics, manteniment 19.056 !56 5 161 
Espais públics, nova creaci6 21.553 71 26 97 
Locals administratius 3.446 8 8 
lnstal·lacions esportives 2.072 21 7 28 
Locals seguretat ciutadana 880 3 o 3 
Locals serveis personals 2.584 19 11 30 
Mercats 2.059 7 7 
Escoles (*) 3.620 20 17 37 
Pla de biblioteques 810 4 4 
Altres instal·lacions culturals 7.989 13 4 17 
Aparcaments 286 s 17 22 
Habitatge (**) 2.003 3 17 20 
Altres lO I 19 20 

TOTAL(***) 66.368 331 123 454 

Cant. prog. transport i convenis 70.302 

(*) La construcció de noves escoles es finança amb transferències de capira! rebudes d'altres adminirsracions que incrememan l'inversió 

directa municipal. 

(**) Les operacions urbanístiques en curs preveuen alliberar sòl, sense cost per l'Ajuntament per a la construcció de 15.000 habitatges, 

dels quals una part serà de protecció pública. 

(***) El Valor de les actuacions té inclòs el cost previst per l'obtenció de sòl, si s'escau. 

NOTA: En aquest quadre s'ha incrementat el n° d'actuacions en 7 corresponents a transferencies de capital a consorcis culturals i altres. 
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