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LA BARCELONA DE 1992

El Pla General fins al 1992 i el Programa per als
propers quatre anys que guiarà l'Ajuntament de
Barcelona, es proposen d'ordenar la política munici¬
pal per tal d'estructurar definitivament una ciutat
metropolitana i descentralitzada. Una ciutat amb un
alt nivell de qualitat urbana, "cap i casal" d'una
Catalunya moderna i desenvolupada, gran capital
d'Espanya, i metròpoli mediterrània d'àmplia projec¬
ció internacional. Una ciutat que sigui la seu digna
dels Jocs Olímpics de 1992, que es converteixen així
en la cristal·lització d'aquesta projecció i en el motor
d'aquells esforços d'estructuració. Una ciutat amb
un aspecte, uns serveis i una administració que es
poden sintetitzar així:

1. L'ORDENAQÓ física de la ciutat

Barcelona estarà oberta al mar, amb una façana
marítima ordenada, equipada i fàcilment accessible
pels ciutadans, amb platges netes i dignes. La serra
de Collserola, fins ara límit del seu creixement, serà
una barrera permeable i, sobretot, serà el parc cen¬
tral de la gran ciutat metropolitana. Entre el mar i la
muntanya, dues àrees estructurades definitivament
organitzaran un teixit urbà que ara, justament a la
seva altura, comença a prendre uns trets caracte¬
rístics: al sud, la zona de l'Estació de Sants, l'Es¬
panya Industrial, l'Escorxador, que enllaça per la
plaça d'Espanya i el passeig de Maria Cristina amb
Montjuïc i la façana marítima; al nord, la zona de la
plaça de les Glòries Catalanes, i l'Estació del Nord,
centre de la Ciutat que és avui barrera segregadora
de la Barcelona més propera al mar.
Enmig, l'Eixample recuperat i revitalitzat, signe d'i¬
dentitat de la Barcelona moderna, estarà envoltat
pel rosari de centres que organitzaran i definiran
alhora els vells centres històrics amb la seva persona¬
litat recuperada, i les zones actualment desgavella¬
des, de poca qualitat urbana i que motivaren un
creixement impetuós i descontrolat: el Raval, la
Ciutat Vella, Sants, Gràcia, el Carmel, Torre Baró, la
Trinitat, etc. I tot aquest conjunt de barris i
d'activitats, és a dir, de persones que hi viuen i
treballen, estaran intercomunicats a través d'una
xarxa viària suficient i eficaç, que els relacionarà
entre ells i amb els altres centres, que facilitarà la
permeabilitat entre mar i muntanya i enllaçarà flui¬
dament amb l'entorn de l'Àrea metropolitana.

2. Els serveis urbans

Barcelona tindrà els serveis públics, en quantitat i
qualitat, que assegurin un alt nivell de vida urbana.
Estaran assegurades la qualitat i la salubritat del que
es beu, menja i respira; els nivells de seguretat seran
raonables; i una circulació fluida de persones i

mercaderies mantindrà a nivells suficients les activi¬
tats productives de la ciutat. El proveïment d'aigües,
el control de la contaminació ambiental, la depura¬
ció de les aigües residuals i la xarxa de transports
públics, tindran una organització d'àmbitmetropoli¬
tà que n'assegurarà la màxima eficàcia. La neteja,
els mercats i la protecció contra l'accident i el foc
arribaran als nivells que la ciutat es mereix, i estaran
gestionats, en la part que afectamés immediatament
la vida quotidiana, des dels Districtes, l'òrgan muni¬
cipal més proper i controlable pel ciutadà.

3. Els serveis personals

L'Ajuntament gestionarà i millorarà —i també els
donarà suport— gran part dels equipaments i siste¬
mes que asseguren el benestar i la riquesa de la vida
social moderna: les activitats culturals, el sistema
sanitari, el sistema educatiu obligatori, la pràctica de
l'esport, els serveis socials. Els nivells d'aquests
serveis tindran un grau de cobertura de la demanda
social i un nivell de qualitat que facin viables, agrada¬
bles, i fins i tot maximitzin els avantatges de la vida
d'una gran aglomeració metropolitana. Per tant, les
competències i els recursos de l'Ajuntament hauran
de tenir l'abast i el volum suficients per a aconseguir
els nivells de qualitat i d'eficàcia que exigeix una
societat moderna.

4. ADMINISTRAaÓ I GOVERN

La Barcelona futura que s'ha dibuixat, només és
possible si l'Administració municipal és moderna i
eficaç, equiparable a la de les societats més desenvo¬
lupades. En aquesta Administració els processos i
circuits de comunicació i gestió han d'estar raciona-
litzats i simplificats, és a dir ser eficaços i àgils.
L'Administració Municipal estarà, per tant, emmar¬
cada en un conjunt reglamentari i institucional ade¬
quat, equipada amb tecnologia moderna, i servida
per un personal competent, amb consciència de
servei a la col.lectivitat.

Per a assolir aquest model de ciutat, l'Ajuntament
ha de partir de la realitat de la Barcelona d'avui i de
l'experiència de la gestió del primer Ajuntament
democràtic de la postguerra, i ha d'utilitzar els recur¬
sos previsibles amb uns criteris i unes prioritats que
facin viable aquell model.

En l'etapa que ara s'inicia, la descentralització serà
un dels objectius principals de govern de la Ciutat i
un principi ordenador del conjunt de l'Administra¬
ció Municipal: és a dir, afectarà totes i cadascuna de
les Àrees i transformarà l'organització i el funciona¬
ment de l'Ajuntament.
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LA BARCELONA D'AVUI

Barcelona té, segons el Cens i Padró de l'I de març
de 1981, una població d' 1.752.627 persones. La
ciutat de Barcelona, amb 97,2 quilòmetres quadrats
d'extensió, és la capital de Catalunya i el centre
d'una de les més importants àrees metropolitanes
d'Europa.

La ciutat de Barcelona és el nucli central d'un
continu urbà estès en 477 quilòmetres quadrats i on
viuen 3.096.831 persones (vegeu mapa 1).

Taula 1. Extensió, habitants i densitat de la ciutat de
barcelona i de la corporació metropolitana de barcelona.

Habitants 1981 knfi Hab./knfl

Ciutat de Barcelona 1.752.627 97 18.068

Corporació
Metropolitana
de Barcelona 3.096.831 All 6.492

Mapa 1
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La població dels vint-i-set municipis que compo¬
nen la CorporacióMetropolitana de Barcelona supo¬
sa el 52,0 per cent de la població de Catalunya i el 8,2
per cent de la d'Espanya.A la ciutat de Barcelona viu
el 29,3 per cent de la població catalana i el 4,7 per
cent de l'espanyola (vegeu la Taula 1).

La població de laCorporació Metropolitana de Barce¬
lona ha crescut fortament des de ri.534.553 persones
que hi vivia l'any 1950 (vegeu la Taula 2, pàg. 10).

La ciutat de Barcelona ha completat el seu creixe¬
ment i ha donat pas al creixement dels municipis
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veïns. Barcelona és avui el centre d'una ampla
conurbació. A Barcelona conflueixen homes i dones
de totes les procedències per viure, treballar, com¬
prar, divertir-se, visitar, estudiar, consultar.

Centre d'activitat i d'aspiracions, la ciutat de Barcelo¬
na ofereix el marc adient al desenvolupament dels
anhels i de la vida dels qui hi viuen i dels que hi són
de pas.
Barcelona, els seus habitants, les seves institucions
i entitats, i fins i tot la configuració urbana, depe¬
nen dels serveis necessaris a la centralitat metro¬
politana.

La potencialitat econòmica de la ciutat de Barcelona
es veu en el fet que essent els barcelonins el 4,7 per
cent dels espanyols i el 29,3 per cent dels catalans, a
la ciutat té lloc el 8,0 per cent de les operacions del
comerç minorista d'Espanya i el 44,7 per cent del
català; hi ha instal.lat el 9,7 per cent dels telèfons
espanyols; s'hi fa el 8,4 per cent dels instruments
notarials, i hi ha el 6,3 per cent dels establiments
comercials d'Espanya. A Barcelona viu el 56,6 per
cent dels habitants de la Corporació Metropolitana

de Barcelona i s'hi realitza el 74,1 per cent de les
activitats comercials.

Els ciutadans de Barcelona disposaren el 1981, d'una
renda per persona superior a lamitjana espanyola en
un 37,5 per cent. La peculiaritat econòmica de la
ciutat de Barcelona es sintetitza bé en el nivell de
renda. La renda mitjana per habitant de Barcelona,
de 1930 a 1982, és superior, entre un terç i la meitat,
a la d'Espanya. L'activitat diferenciada de Barcelo¬
na, derivada del lloc relatiu a l'Àreametropolitana, a
Catalunya i a Espanya, dóna lloc a una renda més
alta, i exigeix més serveis municipals i conforma
l'especificitat de Barcelona (vegeu la Taula 3).

El superior nivell de renda del conjunt de Barcelona
en relació a la renda mitjana del total d'Espanya es
matisa en apreciar la seva distribució territorial. Ja
els indicadors per Districtes (vigents al 1983) de la
Taula 4 registren disparitats fortes en la densitat i en
la residència (vegeu la Taula 4, pàg. 11).

Pel que fa a la renda per habitant segons el Distric¬
te (Taula 5, pàg. 11) el ventall arriba a ser d' 1 a 2.

Taula 2. Habitants de Barcelona i de la corporació metropolitana de Barcelona.
Variació anual acu¬
mulativa (en p. 100)

1950 1970 1975 1981 1950-1981 1975-1981

Ciutat de Barcelona 1.276.875 1.740.983 1.751.136 1.752.627 +1,0268 +0,0142
Corporació Metrolitana de 1.534.553 2.705.587 2.979.989 3.096.831 +2,2907 +0,6431
Barcelona

Taula 3. Renda per habitant. 1930-1982

1930

Renda per càpita en pessetes corrents
1955 1960 1968 1973 1977 1980 1981 1982

Ciutat de Barcelona

Espanya

1.556 18.391

14.245

30.490

21.700

82.130

57.377

153.125

111.437

308.290

229.666

521.046

369.262

591.911

416.978

6n.353

472.498

1930

Renda per càpita en pessetes constants de 1982
1955 1960 1968 1973 1977 1980 1981 1982

Ciutat de Barcelona

Espanya

131.489 264.039

188.544

300.631

202.733

482.267

333.209

637.153

452.392

647.101

482.361

683.091

483.897

677.146

474.606

678.353

472.498
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Si en Hoc dels Districtes hom considera els barris de
Barcelona les disparitats en la renda dels habi¬
tants de Barcelona són encara superiors (d' 1 a
2,3 vegades). Malgrat la superior renda de Bar¬
celona, superior a la d'Espanya, (Index = 100)
a la d'Espanya (índex = 72,72), alguns barris de
Barcelona estan per dessota d'aquesta última (els
barris del Besòs (68), El Carmel (71), i Nou Barris
amb índex = 73; el Bon Pastor (74), i la Barceloneta

(75), només ronden la renda mitjana per habitant
d'Espanya). La situació en altres barris de l'est,
com la Vemeda-Sant Martí de Provençals (81),
el Poble nou (82), Vilapicina (83), la Vall d'Hebron
i el Congrés (86) i del sud, com el Raval (84), el
Poble Sec (86), Montjuïc (84) i Zona Franca-
Port (84), confirmen la necessitat d'uns serveis
municipals compensadors i equilibradors (vegeu
mapa 2, pàg. 12).

Taula 4. Indicadors fIsics dels districtes

Nombre de Nombre d'habitacles
Districtes Densitat famílies el permanents a
(vigents a 1983) (hab/km^) 1-3-1981 1-3-1981

I. (Barceloneta-Dreta Rambla)
n. (Paral·lel-Montjuïc)
III. (Bonanova-Samà)
rv. (Dreta Eixampla)
V. (El Raval)
VI. (Esquerra Eixampla)
VIL (Sants)
VIII. (Gràcia-Vallcarca)
IX. (Sant Andreu-Nou Barris-La Sagrara)
X. (Pobla Nou-Basòs)
XI. (Diagonal-Las Corts)
XII. (Horta-El Carmal-Sagrada Família)

21.475 19.528 19.491
6.166 41.564 40.977
6.656 46.575 46.425

32.021 30.187 29.972
51.473 18.705 18.562
40.794 29.781 29.468
45.836 46.603 46.290
26.745 56.522 55.813
26.192 120.942 125.199
20.244 53.871 53.458
19.526 37.079 36.995
22.390 76.701 77.317

Total Ciutat da Barcelona 17.963 578.058 579.967

Taula 5. Distribució de la renda per districtes

Districtes (vigents a 1983)

Index de Renda
per Càpita a
1978 (a)

Distribució per Districtes
Impostos i taxes que afecten
tots els habitants a 1981

(en per 100)

Població el
1981 (en tant per
100 del total)

I. (Barceloneta-Drata Rambla)
II. (Paral·lel-Montjuïc)
III. (Bonanova-Sarrià)
rv. (Dreta Eixampla)
V. (El Raval)
VI. (Esquerra Eixampla)
VII. (Sants)
VIII. (Gràcia-Vallcarca)
IX. (Nou Barris-Sant Andrau-La Sagrara)
X. (Pobla Nou-Besos)
XI. (Diagonal-Las Corts)
XII. (Horta-El Carmal-Sagrada Familia)

96
146
118
84
118
96
107
84
84

139
96

3,9
5,7
9,5
11,7
2,7
9.3
6.4
9,2
11,9
8.5
11,3
9,9

3,0
6.8
7.9
4,7
2,7
4,7
7,7
9,0
23,4
9,5
6,2
14,4

Total ciutat Barcelona 100 .100 .100

Nota (a): Index mitjà del total de Barcelona = 100, i del total d'Espanya = 72,72
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SrruAaó i perspectives demogràfiques i econòmiques de Barcelona

Preveure el futur, com serà en les seves formes i
continguts la Barcelona del demà, és ben difícil.
Malgrat això, en l'elaboració d'un Pla i d'un Progra¬
ma a deu i a quatre anys, és necessari. Les perspecti¬
ves en matèria de població, de producte i renda de la
Ciutat, i d'ingressos i despeses de l'Ajuntament de
Barcelona s'han sintetitzat a les Taules i als comen¬
taris que segueixen.

1. Les perspectives de la poblaqó de Barcelona

El primer element constitutiu de la Ciutat és el
nombre i la composició dels seus habitants, dels
ciutadans. L'evolució de la població de Barcelona,
de 1950 a 1970, és marcada per una expansió fortissi-
ma, impulsada per la immigració massiva de perso¬
nes originàries de totes les contrades d'Espanya, i
potenciada per un augment de la fecunditat i la
natalitat comú a tota l'Europa Occidental. Aquest
augment, alhora causa i efecte d'un llarg període de
creixement i prosperitat econòmica, anà acompan¬
yat per una baixa en la mortalitat causada pel pro¬
grés econòmic, alimentari, mèdic i social.

Però fa aproximadament deu anys es va produir un
canvi sobtat i violent en l'evolució demogràfica: es
va aturar radicalment la immigració, i la fecunditat i
la natalitat van començar a disminuir intensament.
Una anàlisi detallada de la situació i les perspectives
demogràfiques posa en relleu alteracions substan¬
cials en el creixement i la composició futura per
edats de la població barcelonina, i per tant en la
demanda de serveis públics. El quadre de resultats i
d'aspectes més significatius del probable futur de¬
mogràfic de la ciutat, es pot resumir així:

a) La població de Barcelona, molt probablament,
restarà estabilitzada en els propers 5-10 anys.

b) Es produirà un fort procés d'envelliment de la
població.

Concretament, disminuirà molt el nombre d'in¬
fants i augmentarà de manera important la quantitat
de persones de més de 65 anys, la qual cosa intensifi¬
carà els desequilibris i les diferències de volum entre
el poblament dels diferents districtes i zones de la
Ciutat.

Aquest fenomen i aquesta evolució actuaran directa¬
ment sobre el volum i les formes de la demanda
social d'equipaments. Més concretament, disminui¬
rà amitjà termini la població d'edat escolar, i per tant
la demanda de places escolars, i augmentarà la
població d'edat avançada, i en conseqüència la de¬
manda d'atencions i serveis a la tercera edat.

L'evolució futura de la població depèn molt princi¬
palment de la fecunditat. Doncs bé, sigui quina sigui
la tendència futura que se li atribueixi (hipòtesi de
fecunditat màxima: manteniment en els nivells ac¬

tuals; de fecunditat mínima: persistència del des¬
cens observat fins ara; i de fecunditatmitjana: entre
les dues anteriors), les diferències en el volum total
de població i fins i tot en la seva estructura per edats,
són exigües. Així, segons la hipòtesi de fecunditat
màxima, el total de la població el 1990 seria
d' 1.789.628 persones, i de 166.759 els infants entre 6
i 13 anys; segons la hipòtesi de fecunditat mínima,
en canvi, la població de Barcelona el 1990 seria de
d'1.759.808 persones, i 159.904 els infants entre 6 i
13 anys. Diferències tan petites, relativament, entre
les hipòtesis màxima i mínima confirmen la perspec-

Taula 6. Perspectives de la població de Barcelona per grups d'edat. hipòtesi de fecunditat mínima

POBLACIÓ

1980 1985 1990

Població % Grup s/ Població % Grup s/ % creixe- Població % Grup s/ % creixe-
Total Total ment s/any Total ment s/any

anterior anterior

Població total 1.752.627 100,-
" 0-5 anys 132.524 7,56
" 6-13 anys 213.480 12,18
" 14-18 anys 139.705 7,97
" 19-64 anys 1.031.475 58,86
" 65-74 anys 146.036 8,33
" 74 anys 89.407 5,10

1.763.400 100,- + 0,615
112.580 6,38 -15,05
194.557 11,03 - 8,86
134.176 7,61 - 3,96

1.069.182 60,64 + 3,65
152.166 8,63 + 4,20
100.739 5,71 +12,75

1.759.808 100,- - 0,20
103.159 5,86 - 8,37
159.904 9,09 -17,81
130.750 7,43 - 2,55

1.082.169 61,50 + 1,21
172.718 9,81 +13,51
111.108 6,31 +10,20
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tiva d'estancament i les seves conseqüències, sobre¬
tot l'envelliment de la població (vegeu la Taula 6,
pàg. 13).

Naturalment, si hi ha una represa de la immigració
neta i de la fecunditat - o si la fecunditat a llarg terme
s'estahilitza- s'alteraran el futur i les perspectives
que aquí s'han perfilat. De moment, res no indica
que serà així i, al contrari, l'actual evolució apunta
clarament en la direcció que s'ha assenyalat.

Així, si suposem que al nombre actual d'aules d'es¬
coles públiques d'Educació General Bàsica s'afegei¬
xen les que resultin de la creació de 14.000 places
escolars públiques, el 1990 hi haurà més de 97.000
places escolars públiques, per a infants entre 6 i 13
anys fets. És a dir, que l'escola pública, si només
tenim en compte aquests factors, cobrirà el 60 per
cent de les necessitats existents, contra un 35 per
cent actualment.

La Taula 7, a més, mostra fins a quin punt la
distribució territorial de la població de Barcelona,
tenint en compte els districtes vigents l'octubre del
1983, és profundament desequilibrada.

Taula 8. Situació i perspectives de la renda

Renda Familiar Disponible
(en milers de milions de pessetes corrents)

Ciutat de Barcelona

Anys Espanya Catalunya Total Per habitant
(en ptes)

1979
1980
1983
1987
1990
1992

10.051,8
11.599,8
17.170.1
25.161,0
33.489.2
40.552,0

1.931,3
2.228,7
3.298,9
4.834.3
6.434.4
7.785,3

791,3
913,2

1.351,8
1.981,0
2.636,7
3.190,4

451.494
521.046
771.298

1.130.260
1.504.376
1.820.295

Hom apreciarà que la superior renda per habitant de
Barcelona està vinculada a les prestacions munici¬
pals. El manteniment i desenvolupament de la renda
que aquí se suposen, permeten alliberar recursos
suficients per a la realització de les perspectives
assenyalades en els presents Pla General i Programa
d'Actuació, per a la Barcelona de 1992.

Taula 7. Passat i futur de la població de Barcelona segons
la seva distribució per districtes.

TOTAL

Districtes 1970 1980 1990

Total 1.745.143 1.752.627 1.759.808

I 77.423 52.829 42.235
II 127.253 118.685 114.388
III 139.902 138.450 126.706
rv 95.433 82.421 79.191
V 72.357 47.767 33.436
VI 89.355 82.191 80.951
VII 120.452 134.852 156.623
VIII 159.631 158.425 158.383
IX 357.880 410.704 424.114
X 166.780 165.675 175.981
XI 101.728 107.926 114.388
XII 236.738 246.615 253.412

(Districtes vigents el 1983)

2. Les perspectives econòmiques de Barcelona

Les activitats que es desenvolupen a la ciutat de
Barcelona i la renda dels seus habitants estan vincu¬
lades a les funcions en relació al conjunt de l'àrea
metropolitana, de Catalunya i d'Espanya.

El desenvolupament del conjunt del país i la consoli¬
dació del lloc relatiu de Barcelona, porten a unes
projeccions de la renda de cara al 1992 que es
resumeixen a la Taula 8.

Els recursos possibles i necessaris en els serveis i per
a la Hisenda municipals es desprenen de la triple
consideració de la renda de la ciutat, del cost de les
prestacions i de l'evolució dels ingressos de l'Ajun¬
tament de Barcelona.

Es pot avaluar sintèticament el valor dels serveis
municipals en el període 1984-1987 en la forma que
es contempla a les Taules 9 i 10, relatives, respecti¬
vament, als costos de funcionament i a les inver¬
sions municipals. En els Pressupostos d'Inversió del
present Programa d'Actuació hom preveu invertir
50.000 milions de pessetes, i en el période de la seva
vigència els Pressupostos ordinaris suposaran una
mitjana anual de 73.500 milions de pessetes (vegeu
les Taules 9 i 10, pàg. 15).

Les possibilitats de realització de les previsions de
finançament dels serveis municipals depenen de
l'evolució econòmica general del país i de la Ciutat.
Depenen també en bona mesura de les actuacions i
disposicions de l'Estat i de la Generalitat, i molt en
particular del Pla Quadriennal del Govern, de la
nova Llei de Finançament de les Corporacions Lo¬
cals, i també de bon nombre d'altres lleis d'Espanya
i de Catalunya.

Element clau del fmançament de les hisendes locals
i en especial dels serveis de l'Ajuntament de Barce¬
lona, sobretot en el període intermedi fins al ple
desenvolupament de les noves lleis que regulin el
règim d'activitats i els ingressos municipals, són les
transferències de l'Estat.
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Taula 9. Projecció dels pressupostos ordinaris 1984-87 (en milers de milions)

(segons la distribució del quadrienni 1979-1982)
GRUPSD'ÀREES % 1983 1984 1985 1986 1987

Infrastructura urbana
Serveis Urbans
Serveis personals
Administració i Govem

20,85
32,03
34,55
12,57

12,27
18,85
20,34
7,39

14,09
21,64
23,35
8,49

14,92 15,72
22,92 24,15
24,72 26,05
8,99 9,47

16,57
25,45
27,45
9,98

TOTAL 100 58,85 67,57 71,55 75,39 79,46

Taula 10. PrevisiO dels pressupostos dtnversions 1984-87 (en milions de ptes)

GRUPS D'ÀREES %
Distribució
10.000 M.

Distribució
15.000 M.

Distribució
50.000 M.

Infrastructura urbana
Serveis Urbans
Serveis personals
Administració i Govem

60
13
17
10

6.000
1.300
1.700
1.000

9.000
1.950
2.550
1.500

30.000
6.500
8.500
5.000

TOTAL 100 10.000 15.000 50.000
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El pla i el programa d'actuació

1. un antecedent: la gestió del primer
ajuntament democràtic

El primer Ajuntament democràtic va operar en tots
els fronts: en primer lloc, va potenciar els serveis als
ciutadans que exigeix una societat desenvolupada i
complexa, i que estaven i estan insuficientment
coberts per l'Administració pública: els serveis so¬
cials, l'ensenyament, la sanitat, les activitats cultu¬
rals, la joventut, etc.; en segon lloc, va posar les
bases d'una profunda reforma de l'Administració
municipal,>que comencés a situar-la a l'altura de les
necessitats actuals, i sobretot al servei eficaç dels
ciutadans; en tercer lloc, es va preocupar que el
funcionament de la ciutat i dels seus serveis, (els
proveïments, la neteja, la seguretat, la circulació,
etc.), müloressin; finalment, va aprofundir la políti¬
ca de compra de sòl i d'ordenació espacial, base
imprescindible per a dotar a la ciutat dels serveis
necessaris, i sobretot per a donar-li els espais, dignes
i ordenats, per al descans i la trobada, que fossin un
marc adequat a la vida complexa d'una societat
moderna.

Però, un cop d'ull a la Taula 11, que mostra la
distribució de la despesa dels darrers quatre anys, és
suficient per a fer evident que el gran esforç ha
residit en l'expansió dels serveis personals i en la
continuació alhora de les obres i la poh'tica que
configuren la forma i l'aspecte de la ciutat (vegeu
la taula 11).

La responsabilitat municipal actual és sobretot la
d'assegurar el funcionament correcte dels serveis
urbans, i de la mateixa Administració Municipal,
completant i consolidant els equipaments socials
per tal que posin les bases que assegurin que Barcelo¬
na acollirà amb dignitat els Jocs Olímpics de 1992 i
aprofitarà el seu impuls per a millorar la qualitat de
vida dels seus ciutadans i per a irradiar la seva imat¬
ge, que l'Ajuntament vol modèlica, arreu del món.

La situació actual és de canvis profunds. En els
mesos propers es definirà el marc legal de l'actuació
dels Ajuntaments i del seu fmançament, i, particular¬
ment, del de Barcelona en els propers anys. L'evolu¬
ció econòmica concretarà les possibilitats i els pro¬
blemes del sector públic, i concretament de les
Corporacions locals. En aquest marc d'incertesa,
l'Ajuntament de Barcelona, peça important de l'Es¬
tat, i amb clara voluntat de servei als interessos
majoritaris dels ciutadans, vol definir clarament els
objectius, els criteris i les prioritats de la seva actua¬
ció, i mesurar prudentment els recursos i possibili¬
tats de què disposa, conscient de la realitat urbana,
social i econòmica que configura la ciutat, amb els
seus ciutadans, i que marca els límits de les seves
responsabilitats.

2. Línies mestres d'actuaqó

L'Ajuntament, constituït el maig de 1983, es mou en
un marc jurídic i econòmic que tot just es comença a
definir, i per tant, d'una gran incertesa.

Durant els darrers mesos de 1983 i tot l'any 1984
seran promulgades lleis fonamentals per a la vida
municipal, com la de Bases del Règim Local i la de
Fmançament de les Corporacions locals, i comença¬
ran a regir o estaran encetades la Municipal del
Parlament de Catalunya i l'Especial de Barcelona,
per no parlar de la de Divisió Territorial de Catalu¬
nya 0 de la forma i contingut finals que prendrà la
Corporació Metropolitana.

En conseqüència, l'Ajuntament està obligat política¬
ment a definir alhora quins són els seus objectius en
el terme de quatre anys, dins l'àmbit de les seves
competències, i les seves opcions i actituds en aquest
procés de consolidació institucional, en funció del
model de ciutat pel qual treballa des de fa quatre
anys i que va ser aprovat majoritàriament a les
darreres eleccions municipals.

Taula 11. Distribució de les despeses municipals en el passat i en aquest programa

Distribució quadrienni 1979-1982

% sobre Pressupost % sobre Pressupost Distribució inversió %
Ordinari d'Inversions Programa 84-87

i^ees d'actuació en la infrastructura urbana 20,85 60,68 60
.^ees d'actuació en el funcionament de la ciutat 32,03 8,62 13
.^ees de serveis personals 34,55 23,38 17
Àrees d'Administració i de Govern 12,57 7,32 10

TOTAL 100 100 100
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Els grans eixos que presidiran l'acció municipal
durant els propers quatre anys es poden resumir
d'aquesta manera:

a) A curt terme, intensificar el procés de descentralit¬
zació de l'Administració municipal, amb el traspàs
de competències i recursos als Districtes, configu¬
rats definitivament des de final de 1983, i, a mitjà i
llarg terme, dins el marc d'una nova Llei Especial
de Barcelona.

b) Contribuir a què la Corporació Metropolitana es
consolidi administrativament, econòmicament i po¬
líticament tant en l'àmbit estatal com a Catalunya i
que ampliï i aprofundeixi competències i responsa¬
bilitats en serveis metropolitans: transports, elimina¬
ció de residus, medi ambient, etc.

c) Donar prioritat al bon funcionament dels serveis
urbans i a la modernització de l'Administraciómuni¬
cipal, que ha de ser més àgil i accessible als
ciutadans.

d) Completar el planejament urbanístic de la Ciutat i
centrar l'activitat municipal en els següents camps
específics: completar les operacions començades i
molt especialment la xarxa viària bàsica, continuar
endegant espais públics amb criteris selectius per
consolidar el teixit urbà i, alhora, rescatar zones
degradades, avançant decididament en la política de
rehabilitació urbana.

é) Estabilitzar l'expansió i consolidar i millorar la
qualitat dels serveis personals municipals, mentre
no estiguin definits les competències, els recursos
i l'estructura de l'Administració Local.

f) En la perspectiva de millorar la qualitat de vida i
els serveis urbans i personals, i en la de la fita
olímpica i de la seva alta rendibilitat social, la política
esportiva serà expansiva.

3. Les prioritats i els criteris d'assignació de

recursos del programa d'actuació

L'Ajuntament de Barcelona està compromès en
una línia d'actuació, en una política urbana, que
apropi al màxim la ciutat d'avui a la Barcelona que
s'ha perfilat per als primers anys dels noranta.

Però encara que el futur estigui marcat a grans trets
en el programa del Govern, la concreció del marc
institucional que enquadrarà l'activitat de les Corpo¬
racions locals espanyoles, en general, les de Catalu¬
nya, i particularment la de Barcelona, defmirà possi¬
bilitats, competències i recursos. Si a això afegim les
restriccions que imposa la situació econòmica, defi¬
nida per l'estabilitat del nivell d'activitat amb les

seves conseqüències i limitacions sobre les possibili¬
tats fiscals i en raó dels elevats tipus d'interès que
dificulten les possibilitats de capitalitzar els ingres¬
sos municipals i per tant de recórrer al mercat de
capitals, es desprenen clares conseqüències sobre la
forma i l'abast d'aquests Pla General 1984-1992 i
Programa de 1984-1987.

L'Ajuntament defineix amb aquests Pla i Programa,
de manera ordenada i coherent, els seus objectius,
les línies mestres de la seva actuació orientada cap a
una Ciutat amb estructura, funcionament i adminis¬
tració clarament perfilats i definits. A continuació,
definirà els criteris concrets d'utilització dels seus

recursos en termes de participació de les Àrees i de
formació bruta de capital social urbà. Finalment,
enunciarà amb detall el conjunt de projectes que,
indiscutiblement, s'han de realitzar per tal d'aconse¬
guir aquells objectius i materialitzar aquests criteris.
Es a dir, les realitzacions municipals del quadrienni
seran més nombroses que les que enunciem ara,
però s'executaran necessàriament.

La Taula 11 (pàgina 17) relaciona els percentatges de
les inversions i despeses corrents dels diferents
grups d'Àrees de l'Administració municipal en el
total de les despeses del quadrienni 1979-1982.

A efectes d'anàlisi i de decisió, s'agrupen les Àrees i
Serveis en quatre grans conjunts.

d) Les dedicades a les tasques generals d'Administra¬
ció i Govern: Finances, Relacions Ciutadanes, Ser¬
veis Generals i Òrgans de Govern.

b) Les que actuen i són responsables de la Infras¬
tructura: Urbanisme, Obres Públiques, Parcs i Jar¬
dins i Patronat Municipal de l'Habitatge.

c) Les dedicades als Serveis Personals: Sanitat, En¬
senyament, Cultura, Serveis Socials, Centres Cívics,
Joventut i Esports.

d) Les dedicades als Serveis Urbans: Protecció ciuta¬
dana, Serveis Funeraris, Transports i Circulació
i Serveis municipals.

La recuperació definitiva de Barcelona, el compli¬
ment dels objectius d'aquest Programa d'actuació
obliguen a mantenir l'esforç inversor en la forma
i estructura física de la ciutat. Es a dir, cal que aquest
conjunt d'Àrees , i bàsicament Urbanisme i Obres
Públiques, continuïn absorbint el 60 per cent de tota
la inversió municipal.

Les Àrees d'actuació que més incideixen en el
funcionament urbà han de ser protagonistes en
l'acompliment d'un dels objectius prioritaris d'a¬
quest programa: la millora important, justament, del
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luncionament de la ciutat. 1 això, sobretot pel que fa
a Circulació, sense oblidar els Serveis municipals,
passa per un augment significatiu de les seves inver¬
sions. El Programa fixa el percentatge de participa¬
ció de les inversions d'aquestes Àrees en el proper
quadrienni en el 13 per cent.

La inversió en edificis i equipaments afectats als
Serveis personals ha de disminuir en la mesura que
l'objectiu de consolidació parteix de la base d'una
important expansió i de fortes inversions en el
darrer quadrienni. Per contra, i per a fer funcionar
amb eficàcia els serveis, caldrà un cert increment de
les despeses de funcionament respecte a les d'inver¬
sió. En definitiva, el Programa d'Actuació fixa una
participació d'aquestes Àrees en les inversions to¬
tals del quadrienni, d'un 17 per cent.

Les excepcions aparents d'aquest principi general
tenen concrecions evidents i òbvies, com és el cas de
l'ensenyament, les atencions a la tercera edat i,
parcialinent, a esports. Aquest principi, d'altra banda,
està sotmès a la institucionalització legal que rebin
totes aquestes activitats en el futur immediat.

Finalment, una de les altres prioritats d'aquest Pro¬
grama, la modernització de l'Administració pretén
disminuir els seus costos de funcionament i impli¬
ca un notable increment de les seves inversions, que
aquest Programa fixa en el 10 per cent de totes les
inversions municipals.

4, Els recxjrsos de l'ajuntament i les seves

perspectives

A. El personal municipal

El potencial humà al servei de l'Ajuntament és
mesurat, en primer lloc, pel nombre de funcionaris.
El 17 d'octubre de 1983 el nombre de persones que
treballaven en a l'Ajuntament de Barcelona era
de 14.262.

A la Taula 12 aquestes persones són classificades
per Àrees de l'Administració municipal (vegeu
la Taula 12).

Des del punt de vista de les situacions i categories
professionals i laborals, el personal al servei de
l'Ajuntament de Barcelona es distribueix de lamane¬
ra que s'indica a la Taula 13, pàg. 20.

Hom percebrà a les dues Taules 12 i 13 la importàn¬
cia que en relació al total té el personal de les Àrees
de Protecció Ciutadana, Ensenyament i Sanitat.
S'observarà també a la piràmide de categories el pes
dels graons menys qualificats, i a la Taula 14 el re¬
latiu envelliment de l'estructura per edat del personal.

Taula 12. Personal classificat per àrees

Àrees de l'Administració Nombre i'l de setembre ¡983

00 Serveis Generals 1.226
01 Descentralització 33

. Districtes 269
02 Finances 270
03 Sanitat 2.924
04 Ensenyament 2.339
05 Cultura 723
06 Urbanisme 364
07 Obres Públiques 749
08 Protecció Ciutadana 3.865
09 Serveis Socials 470
10 Serveis Municipals 329
11 Joventut i Esports 291
12 Transports i Circulació 73
13 Relacions Ciutadanes 267-

TOTAL 14.192

Taula 14. Estructura per edats del personal

Edat Nombre
ei 17.10.83 Edat Nombre

ei 17.10.83

19-24 305 45-49 1.552
25-29 1.652 50-54 1.857
30-34 1.764 55-59 1.740
35-39 1.771 60-64 1.612
40-44 1.483 65 i més 486

Sense data naixement 37

TOTAL 14.262

Si suposem : a) que d'aquí dos anys ja serà vigent la
norma que implantarà la jubilació obligatòria als 65
anys, b) que el nombre de reingresses s'estabilitzarà
al nivell de 1983, igual que les jubilacions per invali¬
desa, c) que les jubilacions voluntàries s'incrementa¬
ran lleugerament i d) que les excedències augmen¬
taran com a conseqüència, entre d'altres raons, de
l'aplicació de la futura nova Llei d'Incompatibilitats,
l'evolució 1984-87 pot ser aproximadament aquesta,
sense tenir en compte la política de nous ingressos:

Taula 15. Baixes probables de funcionaris, 1984-87

Baixes 2.176
Mort 200
Jubilació obligatòria 1.026
Jubilació voluntària 200
Jubilació invalidesa 350
Excedència 400

Reingresses 160

Baixes netes 2.016

Doncs bé, és un objectiu principal de l'Ajuntament
de Barcelona que tot mantenint la relació "funcio¬
naris (incloent el personal dels òrgans de gestió) /
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Taula 13. Personal classificat per situació i categoria

Situació ri d'octubre 1983

Funcionaris Contractats Contractats
CATEGORIES Plantilla en Administratius laborals TOTAL

servei actiu

Cossos Nacionals 1 4 4
Cos d'Administració General 2.896 2.336 40 43 2.419
Classes de tècnics superiors 1.066 732 150 109 991
Classes de tècnics mitjans 1.879 1.420 303 3 1.726
Classes de tècnics auxiliars 677 611 26 — 637
Guàrdia urbana 3.248 2.853 — — 2.853
Servei d'extinció d'incendis 935 718 205 — 923
Places d'activitats especials I.IIO 956 35 374 1.365
Personal d'oficis 1.375 I.I9I 6 2.188 3.385

TOTAL 13.193 10.821 765 2.717 14.303

població" per sota de 1' 1 per cent, la plantilla es
rejoveneixi i es qualifiqui.

B. Els recursos econòmics

A. Projeccions financeres i984-I987: ingressos i
pressió fiscal

A continuació es fa una primera aproximació a unes
projeccions financeres per al període 1984-87, que
comprenen, solament, previsions d'ingressos muni¬
cipals i una perspectiva sobre la capacitat d'estalvi i
d'endeutament.

Aquesta primera aproximació presenta dues hipòte¬
sis extremes:

Primera. Que la dinàmica de transferències de recur¬
sos de l'Estat i la Generalitat tingui una repercussió
mínima en els ingressos de l'Ajuntament i que
l'estalvi per al finançament sigui un esforç directe
dels barcelonins, atès l'alt cost de futur de l'endeuta¬
ment en la perspectiva actual.

Segona. Un desplegament efectiu de les previsions
de participació de la Generalitat i de l'Estat en el
fmançament dels serveis voluntaris de Barcelona, i
també una incidència del Fons Nacional de Coopera¬
ció Municipal que garanteixi al conjunt de l'Admi¬
nistració Local un creixement de la seva participació
en el total del sector públic i, en l'àmbit de l'Ajunta¬
ment de Barcelona, el manteniment del 33 per cent
de fmançament via Pressupostos Generals de l'Estat.

Evidentment, les dues alternatives representen, res¬
pectivament, dos escenaris absolutament diferents.
Aquest Pla i Programa no pot, malgrat això.

prescindir de cap dels dos, en atenció a un deure
de transparència i d'efectivitat.

Primer escenari: Repercussió mínima de les
transferències de l'Estat i de la Generalitat

a) Estimació i previsions del Producte Interior Brut
de Barcelona-ciutat.

El Producte Interior Brut de la ciutat de Barcelona
fou l'any 1979 de 861.710,4 milions de pessetes i
l'any 1982, d' 1.263.000 milions de pessetes mentre
que la Renda Familiar Disponible fou, respectiva¬
ment, de 791.300 milions i d' 1.188.000 de pessetes,
que suposa el 43% del corresponent a la província de
Barcelona i el 33% sobre el total de Catalunya.

Quant a les previsions de 1982 en endavant, es fan
d'acord amb el Pla quadriennal del govern i s'apli¬
quen a Barcelona-ciutat elsmateixos increments del
Producte Interior Brut i també el mateix augment de
l'índex de Preus de Consum que a Espanya.

b) Pressió Fiscal.

Per projectar els ingressos s'ha partit d'un càlcul
global sobre la base que la Pressió Fiscal, definida
com a Imposició Municipal sobre Producte Interior
Brut (o sigui. Ordenances Fiscals + Llicència Fiscal
+ Contribució Territorial Urbana / Producte Inte¬
rior Brut), no ha de pujar més d'un punt en el
període 1984-87. Exactament, tindrà un augment de
0,88 punts (0,17 el 84,0,33 el 85,0,38 el 86 i nul el 87).

Amb aquesta limitació, cal distribuir aleshores els
ingressos municipals entre:

1. El capítol de les Ordenances Fiscals, Llicència
Fiscal i Contribució Territorial Urbana i el Fons
Nacional de Cooperació Municipal.
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2. Les Ordenances Fiscals, la Llicència Fiscal i la
Contribució Territorial Urbana.

Això ha d'ésser compatible amb una distribució que
descansi en la imposició sobre la propietat i que
moderi la imposició sobre l'activitat, i també amb la
distribució desitjada entre impostos directes, indirec¬
tes i taxes.

c) Distribució dels ingressos municipals.

C.1) La distribució entre el capítol d'Ordenances
Fiscals, Llicència Fiscal i Contribució Territorial
Urbana i el Fons Nacional de Cooperació Municipal.

Aquesta, com s'ha dit, és una opció clau. I en
aquesta hipòtesi se suposen uns augments anuals
del Fons Nacional de Cooperació Municipal del 13%
pel 1984,10,1% per 1985 i 9,5% pels dos darrers anys
que representen, de fet, una disminució de la partici¬
pació de les Administracions Locals en el conjunt de
les Administracions Públiques. La situació es pot
resumir en la següent taula:

Imposició Total imgressos
Any Transferències municipal (en milers de milions)

1984 23,1 45,0 68,1
1985 25,1 55,1 80,5
1986 27,8 67,9 95,7
1987 30,4 74,4 104,8

C.2) La distribució entre Ordenances Fiscals, Llicèn¬
cia Fiscal i Contribució Territorial Urbana.

En el context de la nova Llei d'Hisendes Locals, s'ha
de suposar que les Ordenances Fiscals presenten
una capacitat d'increment gairebé nul.la.

L'únic camp on es pot actuar amb més llibertat és en
el d'una major cobertura dels costos per les taxes,
particularment en els serveis voluntaris.

Tot i així en la hipòtesi s'ha suposat que, a part de
l'augment ja aprovat per al 1984 (14,9%), en el
període 1985-87 les Ordenances Fiscals no creixeran
significativamentper damunt de l'augment en pesse¬
tes corrents del Producte Interior Brut.

La capacitat d'augmentar els ingressos es deriva
doncs, fonamentalment, de la Contribució Urbana
(que recull totes les figures d'impost sobre la propie¬
tat) i la llicència fiscal (que aglutina totes les figures
d'impost sobre l'activitat i, que possiblement es
configura com a recàrrec sobre el Valor Afegit o
impost sobre vendes).

L'opció sobre aquesta qüestió s'ha de plantejar en el
context de comparar la imposició sobre l'activitat i la
imposició sobre la propietat, sobretot per la inade-

quació de la Llicència Fiscal com a impost sobre
l'activitat, i la incertitud sobre què passarà fmalment
amb l'Arbitri de Radicació.

Les hipòtesis derivades de la revisió del cadastre
d'urbana i d'un impost únic sobre activitat basat en
vendes o valor afegit només s'han de prendre com
un exemple, ja que l'opció encara no s'ha fet.

En aquesta hipòtesi, es reparteix l'increment entre
propietat i activitat de la manera següent:

- Augmentant la imposició sobre la propietat en un
17% interanual en el període 83-87, del qual el 50%
provindria de l'actualizació de valors i l'altre 50% de
lamajor cobertura de l'impost. Evidentment s'absor¬
beixen l'impost sobre solars i altres taxes sobre el
matebc fet imposable.

- Augmentant lleugerament la imposició sobre l'acti¬
vitat. Com a resultat d'aquesta hipòtesi, la pressió
fiscal sobre l'activitat augmentaria del 0.95 el 1983 al
1,30 per cent el 1987.

El conjunt de la pressió fiscal municipal local s'incre¬
mentaria, com ja s'ha dit en 0,88 punts.

Segon escenari: manteniment de la participació de
l'Estat i atenció als serveis voluntaris de l'Ajuntament

En la segona hipòtesi, el comportament del Fons de
Cooperació representa un 33 per cent del pressupost
consolidat de l'Ajuntament, dada que s'accepta enca¬
ra que manca un estudi aprofundit en l'àmbit estatal
del pes del sector local en la despesa pública. Això
representaria un increment del Fons, d'acord amb
els següents paràmetres:

Any
Fons de Coop,

(milers de milions)

1983 20,4
1984 22,3
1985 26,6
1986 31,6
1987 34,6

Igualment, les transferències per serveis no obligato¬
ris cobririen un cost equivalent a 6.000 milions
(1983) actualitzable d'acord amb l'índex de Preus de
Consum. Per tant, el conjunt de transferències seria:

Transferències (en milers de milions)

Any Fons Ahres Transf. Total

1984 22,3 6,5 28,8
1985 26,6 7,0 33,6
1986 31,6 7,4 39,0
1987 34,6 7,8 42,4
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La part que hauria de cobrir la imposició municipal,
per arribar al mateix nivell d'ingressos que en l'ante¬
rior hipòtesi, fóra (en milers de milions de ptes):

Any Transfer. Impost. Mpal. Total

1984 28,8 39,3 68,1
1985 33,6 46,9 80,5
1986 39,0 56,7 95,7
1987 42,4 62,4 104,8

La qual cosa significa un creixement de la imposició
local perfectament absorbible pel millorament de
cobertura i valor de la contribució territorial urbana
i, per tant, es mantindria la pressió fiscal sobre
l'activitat econòmica en menys d'un 1% sobre el
seu valor afegit.

B. Despeses i capacitat dtnversió: el marc de
l'equilibri pressupostari

El component "cost del treball"

En concordança amb el programa del govern, i
d'acord amb l'aplicació de la futura Llei de Saneja¬
ment, cal fixar un objectiu d'estabilització del cost
del treball. El 1984 s'estableix la previsió d'un incre¬
ment del 6,5 que podria millorar els anys 1985 i 1986
per situar-se en referència al creixement del P.I.B.
amb el mateix diferencial.

Aquesta previsió s'ba d'interpretar en relació amb
els objectius establerts, d'acord amb la plantilla i les
seves modificacions estructurals i també basant-se
en l'ajust del cost de la seguretat social.

A efectes del seu compliment, cal tenir present,
tanmateix, que la present previsió es fonamenta en
l'actual estructura d'òrgans de gestió i es refereix a
l'actual organització. És evident, però, que com a
criteri, s'ba de fer extensiva a tots aquests òrgans.

El comportament dels subministraments,
serveis i transferències

El capítols 2 i 4 ban d'ésser modulats d'acord amb
uns principis generals i alguns criteris específics.

d) Grans contractes. Cal seguir la política de fixar
objectius de productivitat i millora del servei, i en
condicions de coneixement dels costos d'explotació.

b) Costos associats als centres de cost de l'activitat
municipal. Els criteris pressupostaris ban d'ésser
marcats per una referència constant al cost global de
cada activitat, i a les decisions polítiques i econòmi¬
ques de la seva pròpia conveniència, consolidació o
expansió, en aplicació de les decisions d'aquests Pla
i Programa.

c) Costos associats al manteniment del patrimoni
públic. En la mesura que l'estat d'adequació del
patrimoni bo requereixi, cal prendre decisions en
aquests tres sentits:

Primer. Formar programes específics de reforma í
d'adequació que desapareixeran del pressupost ordi¬
nari per formar part dels pressupostos d'inversió.
Això val tant per a edificis com per a la infrastructura
tècnica de vialitat o d'altres.

Segon. Integrar al sector privat o a d'altres compo¬
nents del sector públic, aquell patrimoni que, sense
un ús específic en l'boritzó del programa, comporti
despeses de manteniment excessives.

Tercer. Finalment, es realitzaran propostes d'inver¬
sió per minimitzar els costos de manteniment asso¬
ciats al patrimoni. En el mateix sentit, s'exigirà la
polivalència d'usos, si aquesta s'escau, a fi d'absorbir
al màxim els recursos.

d) Costos associats a subministrament i serveis
específics. Es potenciarà la intendència municipal,
s'informatitzaran els seus magatzems i es tecnifica-
rà al màxim el propi subministrament a fi d'abaratir
en temps i cost la seva activitat. No s'imposarà el
centralisme en les adquisicions, però s'estimularà
per la via d'un millor servei i cost, conjuntament
amb una normalització tècnica de les característi¬
ques de cada subministrament. S'impulsarà una
revisió del cost de neteja de les dependències relacio¬
nades amb el municipi, amb criteris de comparació
amb les empreses especialistes.

e) En relació amb els costos anteriors i amb els
indicadors de gestió, s'establiran polítiques específi¬
ques d'assignació de recursos i de gestió d'ingressos
i despeses amb responsabilitat de l'estructura direc¬
ta de cada centre de cost.

J) Pel que fa a les transferències de capital, s'aplicarà
el criteri del Projecte de Llei de Sanejament, segons
el qual s'ban de disminuir o anublar aquelles que
són destinades a serveis autosuficients o que poden
tendir a l'autosuficiència.

g) Pel que fa a transports de superfície, s'arbitrarà
l'avaluació de serveis que presta l'Ajuntament (per¬
sonal, targetes, càrrega financera d'inversions realit¬
zades abans de 1979 per compte de l'Ajuntament)
de manera que el total d'ingressos així rebuts, con¬
juntament amb les subvencions, permeti subvenir
al 50% del dèficit planejat de la Companyia. Paral·le¬
lament i en el marc d'una "Comissió Coordinadora
de Transports Metropolitans" s'impulsarà la desra-
dialització, es frenaran la tendència a la competència
entre sistemes i els desequilibris de la xarxa de
metro, es procurarà la integració del transport urbà
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amb el suburbà, i la integració de totes les xarxes de
transport públic. Tot això ha de tendir a la planifica¬
ció i la gestió integrades del transport metropolità
sota una autoritat unificada.

A fi de mesurar els resultats quantitatius d'aquestes
mesures, s'apliquen criteris d'increment raonables;

d) En els contractes, dos punts per sota de l'índex de
Preus de Consum, com a hipòtesi mínima.

b) A la resta dels capítols 2 í 4, l'increment de l'índex
de Preu de Consum.

c) S'inclouen 3.000 milions de subvenció i pagament
de serveis de la Companyia Municipal de Trans¬
ports de Barcelona.

Previsió de despeses (Capítols II i IV)
(en milions de ptes.)

1984 1985 1986 1987

Capítol II
Capítol rv
TOTAL

18.979,9
8.609,5
27.589,4

20.044,5
9.002,2
29.046,7

20.970,1
9.362,3
30.332,4

21.940.0
9.744,1
31.684.1

Per tant, si es compleixen les perspectives macroéco¬
nomiques globals i les municipals d'assignació de
recursos i d'ingressos, és possible fer les previsions
contingudes a la Taula 16

En 1987 quedarien per finançar 8,11 milers de mi¬
lions de ptes perfectament assumibles el 1988 per
l'excedent que es generaria. És a dir, en el conjunt
dels quatre anys, l'estalvi puja a 48,64 milers de
milions de ptes. i els objectius d'inversió, pel mateix
període, són de 50 milers de milions de ptes. La
conjunció d'estalvi i inversió (amb el seu cost de
finançament) representa un endeutament més gran
de 8,11 milers de milions de pessetes tal com s'ha
dit.

Evidentment, un cost financer menys costós que
l'actual, hauria de fer variar l'estratègia de finança¬
ment, i també el criteri de recórrer a l'estalvi pressu¬
postari 0 a recursos aliens.

Com a resum i per a centrar les alternatives finance¬
res del Pla i Programa, pel que fa als primers quatre
anys cal remarcar els següents punts fonamentals:

Primer, en qualsevol escenari, la situació del 1987
atorga a l'Ajuntament un grau de solvència compara¬
ble amb avantatge al de 1983, any en què la càrrega
financera serà atesa en la seva totalitat.

Segon: en qualsevol escenari és possible d'assumir
el compromís d'inversió de 50.000 milions de pesse¬
tes. Quantitat que representa un notable increment
respecte al quadrienni anterior i un 15 per cent del
pressupost consolidat al termini del pla.

Tercer, en iguals circumstàncies, deixa la capacitat
d'endeutament intacta per assolir en els sis anys
següents l'esforç "oh'mpic".

Quart: en un escenari "continuista" respecte a les
transferències d'altres administracions, implica l'in¬
crement de 0,88 punts de pressió fiscal. Per contra,
en un escenari de solidaritat, implica estrictament
l'actualització de la Contribució Territorial Urbana
via nou cadastre i la seva generalització, i la simplifi¬
cació i potser un lleuger increment en les figures
impositives relligades a l'activitat econòmica de la
ciutat.

Cinquè: en tot cas implica una ajustada política de
despesa, que assumeix els compromisos derivats del
cost del factor treball i els costos associats als capí¬
tols segon í quart. També implica una tècnica fman-
cera per a suavitzar les "puntes" de cost de la càrrega
assumida en períodes anteriors.

Taula 16. Previsió de la situació nNANCERA. 1984-1987

(en milers de milions de pies)
1984 1985 1986 1987

Total Despeses' 67,57 71,55 75,39 79,46
Ingressos^ 68,08 80,49 95,73 104,82
Amortització Resultes — 0,50 — 2,00 — 2,00 — 2,00
Dif. Ingressos-Despeses 0,00 6,94 18,34 23,36
Objectius inversió 10,00 10,00 15,00 15,00
Necessitats fmanc. (—) —10,00 — 3,06 3,34 8,36
Endeut. per invers, al final
de cada exercicP 11,50 16,74 15,41 8,11

1. Inclou tots els capítols i regularitza al llarg del període la càrrega financera per evitar "puntes" de càrrega derivades del finançament realitzat fins a
31-12-83.

2. Recull els dos escenaris previstos: Increment de la pressió fiscal en 0.88 punts, versus manteniment de les transferències en el conjunt d'ingressos i
aportació de l'Estat i/o Generalitat per finançament dels serveis voluntaris

3. Inclou la càrrega financera associada a un any d'interessos al 15% de mitjana. Són, consegüentment, quantitats acumulades.
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La política institucional i organizativa

1. LA DESCENTRALITZAaÓ

A. EIs objetius i els milans

El procés de descentralització és la base per a apro¬
par l'Administració als ciutadans, per a aconseguir
una administració democràtica. Els objectius són:

a) Descentralitzar decisions i desconcentrar funcions.

b) Combatre desigualtats i desequilibris.

c) Augmentar i millorar els serveis i fer més àgil la
seva prestació.

d) Contribuir a la racionalització i tecnificació de
l'Administració per la via de la globalitat de la gestió
i de la proximitat a l'interessat.

e) Desenvolupar la participació, la comunicació i la
cooperació de les entitats i de tots el ciutadans.

La Carta Municipal establirà l'organització política
bàsica dels Districtes i definirà les competències
descentralitzables i no descentralitzables. Mentres¬
tant es podrà modificar el Reglament de Descentra¬
lització per fer possible l'elecció dels Consells de
Districte, la creació de Comissions de Govern i el
desenvolupament de la participació ciutadana.

B. La divisió en districtes

La nova divisió de la ciutat té per objecte constituir
Districtes aptes per a la descentralització, amb una
població relativament equilibrada, dotats de centrali-
tat i comunicació internes, amb infrastructura admi¬
nistrativa, que siguin àmbits adequats per a l'exercici
de les funcions descentralitzables i la prestació de
serveis, que tinguin, si és possible, identitat sòcio-
cultural i que siguin aptes per a la participació
ciutadana.

S'ha procurat que el nombre i els límits dels Distric¬
tes no siguin gaire diferents dels anteriors. La divisió
adoptada de manera consensuada es la dels deu
Districtes següents: *

1.— Ciutat Vella 118.940 habitants
2 — Eixample 307.773
3.— Sants-Montjuïc 186.844 "
4.— Les Coits 85.493
5.— Sarrià-Sant Gervasi 142.886
6.— Gràcia 149.521
7.— Horta-Guinardó 202.440
8.— Ciutat Nord 200.101
9 — Sant Andreu 155.207
10.— Sant Martí 210.871

Un dels objectius prioritaris de la inversió municipal
en el proper període serà el condicionament, l'am¬
pliació i en alguns casos la compra o la construcció,
de seus dignes i suficients per a tots els Consells de
Districte (vegeu mapa 3, pàg. 26).

C. Criteris i prioritats de la descentralització

Les competències i les funcions dels Districtes es
recolliran i detallaran en un nou Reglament que
tindrà en compte els criteris següents:

1. Es considera fonamental atorgar als Districtes
competències:
a) de decisió política;

b) de seguiment de l'execució dels projectes i de
gestió dels equipaments i serveis d'interès de Dis¬
tricte; i

c) de disciplina i control.
Són competències de caràcter central:

a) elaboració i aprovació de normes i programes de
caràcter general;
b) la realització tècnica dels projectes i la contracta¬
ció de serveis públics amb tercers (quan puguin
haver-hi economies d'escala);
c) el seguiment i la coordinació dels Districtes,
(serveis jurídics, intervenció delegada, coordinació
per àrees).

2. Les decisions i actuacions referents a matèries
d'interès de ciutat hauran d'ésser informades pels
Districtes en els quals s'efectuin. Els Districtes faran
propostes en aquestes matèries a les àrees correspo¬
nents, perquè seguin incloses en els projectes de
programes i en la normativa de caràcter general.
3. Les inversions de l'Ajuntament es faran sobre la
base de programes territorialitzats per Districtes.

4. En relació a les funcions exclusives dels Distric¬
tes, aquests disposaran de la facultat de fer progra¬
mes i d'aprovar normes i, per tant, disposaran dels
mitjans necessaris i de la col.laboració dels serveis
de lliure disposició per a actuacions urgents d'inte¬
rès de Districte.

5. En cas de conflicte de competència entre una
Àrea i un Districte, els interessats s'adreçaran a la
Comissió de Descentralització, que el resoldrà; o bé,
per mitjà de l'Alcalde, President de la Comissió, es
passarà a l'òrgan de govern corresponent.
*
Segons la proposta de divisió territorial de Barcelona aprovada al Consell

Plenari del 18 de Gener de 1984
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6. La cooperado directa entre les Àrees i els
Districtes ha de ser un deis principis orientadors de
la Descentralització, per la qual cosa, a les Àrees hi
haurà una funció de coordinació de la seva activitat
en els Districtes, i els Districtes informaran regular¬
ment les Àrees.

7. La territorialització dels serveis de les Àrees
Centrals facilita considerableinent la descentralitza¬
ció i la cooperació entre les Àrees i els Districtes.
Les Àrees que no hagin territorialitzat els serveis
que per la seva naturalesa ho permetin, ho faran i
adequaran l'estructura territorial als Districtes (per
unitat, suma o fracció).

8. Les inversions i els projectes d'interès de Distric¬
te hauran de gestionar-se segons els criteris se¬
güents:

d) Prograina-elaborat pel Districte amb la col·labora¬
ció de les Àrees Centrals. Aprovació prèvia al Distric¬
te i definitiva als òrgans de govern centrals.

b) Calendari d'elaboració de projectes, establert i
aprovat pel Districte, d'acord amb els Serveis Tèc¬
nics Centrals.

c) Elaboració dels projectes a càrrec del Servei de
Projectes i d'Elements urbans, d'acord amb la de¬
manda feta pel Districte. Quan es faci un encàrrec a
tercers (directament o per concurs), la decisió es
prendrà conjuntament pel Districte i el Servei
central.

9. A curt termini es tindran en compte les següents
prioritats destinades a cobrir necessitats urgents i a
assumir la protecció de serveis personals:

a) Actuacions urbanístiques i d'obres públiques,
considerades urgents i realitzables immediatament,
tenint en compte la possibilitat d'utilitzar la Brigada
de treball comunitari. Els Presidents de Districte
realitzaran visites setmanals d'inspecció, que dona¬
ran lloc al corresponent informe, i encomanaran un
projecte de programa d'actuacions prioritàries.

b) Gestió dels equipaments destinats a serveis perso¬
nals (escolars, esportius, etc.) d'interès de districte.

c) Programes especials per als grups que requereixin
atenció preferent (vells, joves, parats, marginats,
etc.) i desenvolupament de la cooperació social.

d) Experiències pilot de rehabilitació d'habitatges
amb la participació dels interessats (en el marc dels
PERI 0 com a actuacions complementàries).

10. Els centres cívics , entesos com un gran equipa¬
ment de Districte, de gestió municipal i de caràcter

polivalent, constituiran una xarxa bàsica que garanti¬
rà l'oferta descentralitzada de serveis i d'activitats
culturals i socials.

Hi haurà pel cap baix un centre cívic per Districte.
Els Consells de Districte promouran i gestionaran
(directament o indirectament) la seva pròpia xarxa
de centres de barri.

11. El Districte disposarà dels recursos humans,
materials i financers necessaris per al compliment
de les funcions que li siguin atribuïdes.

El Districte assegurarà la relació normal del ciutadà
amb l'Ajuntament. El Districte tindrà pressupost
propi, intervenció delegada i un fons de lliure dispo¬
sició (o de Programació pel Districte). A curt termini
es donarà especial prioritat a:

- Oficina tècnica d'urbanisme i obres públiques
(personal tècnic per a elaborar programes i fer el
seguiment dels projectes, grup d'inspecció de la via
pública, etc.)
- Oficina d'Informació pública de caràcter polivalent.
- Dotacions mecàniques (ordinador) i terminals.
- Diversificació dels mitjans de comunicació del
Districte amb els ciutadans.

- Potenciació de la Guàrdia Urbana de barri i d'una
reserva de Bombers (al Consell de Districte o al
Centre Cívic).
- Brigada de treball comunitari (una per cada dos
Districtes).

12. El Programa de Descentralització té per horit¬
zó principal els quatre propers anys, encara que es
procurarà realitzar-lo per etapes, amb compromisos
anuals. En el marc del que permeti la futura Carta
Municipal, i amb les previsibles dificultats per a
aconseguir el 100 per cent de la descentralització
possible en els propers quatre anys, considerem que
la culminació definitiva del procés de descentralitza¬
ció correspon als objectius del pla per 10 anys.

D. Districtes: organització i personal

El Programa de Descentralització territorial de fun¬
cions, que s'adoptarà immediatament després de
l'aprovació d'aquest programa general, determinarà
les competències, les funcions i el personal que
correspondran als Districtes.

Sobre la base del projecte de programa elaborat, el
model organitzatiu que es proposa és el següent:
(vegeu la Taula 17, pàg. 28).
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Taula 17. Plantilla del personal dels districtes (proposta de deu districtes), cost anual del capítol i

Categories Funcions Generals Funcions infrastructurals Serveis Personals TOTAL Cost Anual
(M. Ptes)

professionals Exist. Nou Total Exist. Nou Total Exist. Nou Total Exist. Nou Total Capítol I

Tèc. Sup. — — — 40 1 41 32 6 38 72 1 79 245,1
T.A.G. 18 — 18 19 17 36 3 7 19 40 24 64 197,2
T.M. Arq. Enginy. — — — 77 — 77 — — — 77 — 77 177,9
T.M. Assist. Soc. — — — — — — 83 — 83 83 — 83 169,7
Tècnic Aux. — — — 32 10 42 14 — 14 46 10 56 107,8
Administratius 48 — 48 58 — 58 17 — 17 123 — 123 237,0
Aux. Adm. 72 — 72 60 — 60 32 — 32 164 — 164 261,2
Aux. Pràctic — — — 36 — 36 14 — 14 50 — 50 84,1
Pers. Of. (Neteja) 25 — 25 33 2 35 9 — 9 67 2 69 101,7
Subalt. Ad. Gener. 34 — 34 4 — 4 3 — 3 41 — 41 59,4

TOTAL 197 - 197 359 30 383 207 13 218 763 43 806 1.641,1

Nombre Pers. Distr. 20 20 36 3 38 21 1 22 76 4 80 164,1

òrgans i grups de treball

Secretaria
Intervenció Deleg.
Registre d'entrada
Informació al públic
Lleves
Actes i Notifícac.
Neteja
Personal Subaltern

Grup Tèc. i Adm.
d'urbanisme
Grup Tèc. i Adm. d'Obres
i Edificis
Grup Tèc. Neteja i Circ.
Grup Tèc. d'Abastaments
Grup Administr. de Serv.
municipals.

Grup Tèc. i Adm.
d'Enseyament Cultura i
Joventut i Esports
Grups Tèc. i Adminis. de
Sanitat i Serv. Soc. (Salut
Pública, Serv. Matemo-Infantil,
Sanitat Escolar i Dir.
Serveis Socials de Zona).

Centres de Serveis:
— Escoles
— Biblioteques
— Instal.lac. Esport i de jovent.
— Centres Sanit. d'Assistència Prim.
— Centres de Serv. Socials de Zona
— Centres Cívics

Organització desconcentrada de la
Guàrdia Urbana.

Els Òrgans que, en definitiva, es dissenyen podran
estructurar-se de forma diversa, però en principi es
conceben d'acord amb les següents agregacions
de grups de treball tècnics i administratius:

1) D'urbanisme (planejament, gestió i disciplina)
2) D'Obres i Edificis.
3) De Neteja i Circulació.
4) D'Inspecció i Informació de Proveïments.
5) D'Ensenyament, Cultura, Joventut i Esports.
6) De Sanitat i Serveis Socials (Salut Pública, Servei
matemo-infantil. Sanitat Escolar, Direcció dels Ser¬
veis Socials).

L'organigrama-tipus de les Oficines de Districte
sense els Centres de Serveis, serà de 80 persones: 20
en Funcions Generals, 38 en Funcions Infrastructu¬
rals i 22 en Serveis Personals. Lamitjana per grup de
treball serà aproximadament de 5 persones (exclo¬
ses les Funcions Generals), a causa de l'existència
de determinats grups especialment dotats (Inspec¬
ció Alimentària i de Mercats, Setveimatemo-infantü.
Sanitat Escolar ).

El persona. 'total) en Centres de Serveis que depen¬
dran dels Districtes, és el següent:

- Escoles (exc. personal docent): 404
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- Biblioteques: 2

- Instal.lacions Esportives i de Joventut: 29

- Centres Sanitaris d'Assistència Primària: 80

- Centres de Serveis Socials: 111 (exclòs personal
eventual).

- Centres Cívics: 12

Total: 638 persones (64 persones per Districte).

L'organització no concentrada de la Guàrdia Urba¬
na representa 1.785 persones (178 per Districte).

2. LA MODERNITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ
MUNiaPAL

Per poder atendre les necessitats ciutadanes és es¬
sencial la creació d'una Administració moderna i

eficaç, dotada d'instal.lacions, serveis, instruments
tecnològics i personal adient. Els principals objec¬
tius que es preveuen són:

- Una reducció de costos de funcionament basada
en l'augment de la productivitat dels recursos, i que



doti cada lloc de treball amb instruments i informa¬
ció perquè pugui desenvolupar més àgüment la seva
funció, i estandarditzi i simplifiqui els circuits per
millorar-ne l'eficàcia.

- Proporcionar als estaments decisoris informació i
eines suficients per a ajudar a la presa de decisions.

- Proporcionar als ciutadans una informació àmplia i
correcta sobre el funcionament i les activitats muni¬
cipals, que els pugui guiar en les seves relacions amb
l'Ajuntament.

- Adequar les instal.lacions i els locals municipals a
les exigències actuals, permillorar l'atenció al ciuta¬
dà i les condicions de treball del funcionari, i per
disposar d'uns serveis generals: arxiu, biblioteca,
manteniment, parc mòbil, etc.,que reuneixin les
condicions tecnològiques, de modernitat i de segu¬
retat que exigeix avui dia una Administració mo¬
derna.

- Estandarditzar i estructurar els procediments i les
normes de treball municipal de manera que mante¬
nint la transparència i control de l'actuació, s'agiliti
el funcionament de l'Administració.

El compliment d'aquest objectius es basa, sense
oblidar lamecanització i tecnificació de les activitats
corrents municipals, en el desenvolupament d'una
colla de projectes.

Aquests projectes són els següents:

Realitzables en el termini d'un any:

- Revisió del pla de desenvolupament informàtic i de
tractament documental de la informado.

- Realització del pla d'ocupació i adequació de locals.

- Control i gestió pressupostària i econòmica.

- Pla d'actuació en l'àmbit de la informació al ciutadà.

- Reestructuració de la impremtamunicipal, i defini¬
ció del seu caràcter general o especialitzat.

Realitzables en el termini de dos anys:

- Gestió mecanitzada i integral del personal.

- Gestió de la documentació i mecanització d'oficines.

- Pla d'arxius i de biblioteques. Nova ubicació i
millora substancial de l'arxiu administratiu i de la
Biblioteca Municipal.

Realitzables en el termini de quatre anys:

- Cadastre i gestió del coneixement urbà.

- Gestió del cobrament i dels contribuents.

Lògicament, qualsevol projecte de tecnificació supo¬
sa, a canvi d'estalvis a llarg termini, inversions a curt
termini, i comporta:

- La potenciació dels sistemes informàtics tradicio¬
nals, seguint la via ja empresa.

- La utilització del sistema gràfic, en fase de contrac¬
tació, per a la realització del cadastre i la cartografia
urbana.

- La instal.lació d'un ampli nombre de màquines de
tractament de text, càlcul personal i recerca de
documentació.

- L'establiment d'una xarxa de comunicacions que
substitueixi l'actual sistema, d'acord amb la nova
ubicació dels locals, de tractament de la informació
bàsica i de les noves tecnologies, tant informàtiques
com per a la transmissió de la veu.

- L'extensió, l'ampliació, la disseminació del telepro-
cés al màxim nombre de llocs de treball.

- L'impuls i la integració d'altres tècniques que
actualment s'experimenten, com el Videotex i el
Teletext.

- Generalització de l'ús delmicrofilm com a solució
dels problemes d'espai i de pèrdues d'informació,
i informatització del seu funcionament.

- Posar en marxa un sistema de càlcul personal i de
tractament de la informació adreçada a la presa de
decisions.

- La formació i tecnificació del personal municipal
per a una utilització productiva d'aquestes tecnolo¬
gies i de la informació.
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Plans i programes de les àrees de l'administraciómunicipal

1. ÀREES D'ACTUAaÓ SOBRE LA INFRASTRUCTURA
URBANA

Urbanisme i obres públiques

Aquesta Àrea és responsable del conjunt d'actua¬
cions que configuren l'ordenació física de la ciutat.
Si ja s'ha dit abans quins seran els grans objectius de
l'acció municipal en aquest camp, s'exposaran ara
els criteris que guiaran la política urbanística de
l'Ajuntament.

El planejament continuarà la tasca encetada de resol¬
dre les contradiccions que convertien alguns aspec¬
tes del Pla General Metropolità en una proposta
inviable o contraproduent: el "traçat" i el "projecte"
en un àmbit gran i complex no té la precisió
definitiva per a ser un instrument operatiu. N'és un
exemple l'aspecte negatiu de les afectacions d'ober¬
tura de noves vies en teixits urbans consolidats, com
el Casc Antic, el Raval o Gràcia en els casos del
carrer Méndez Nuñez, avinguda de les Drassanes, i
la Via 0.

Les accions empreses per aquesta Àrea segueixen
doncs els criteris següents:

1. Acceptant les línies del PGM, les modificacions
conceptuals i de detall s'enfoquen en la redacció
simultània de diversos Plans Especials de Reforma
Interior (PERI) i diversos projectes d'accions aïlla¬
des dins les àrees d'influència d'aquests PERI.

2. Les prioritats s'estableixen d'acord amb tres
consideracions: els barris més maltractats, els que
poden donar un rendiment més immediat als esfor¬
ços de projecte i planificació i els que tenen un
determinat grau de representació significativa per al
conjunt de la col.lectivitat ciutadana.
3. La redacció dels PERI té en compte: el compro¬
mís en les solucions formals i el programa de realitza¬
ció a curt 0 mitjà termini, amb la supressió, quan
sigui possible, de les afectacions centenàries i utòpi¬
ques (Avinguda de les Drassanes, Avinguda de
Francesc Cambó, carrer de Méndez Nuñez, Via O);
prioritat a les solucions de detall com a matrius per a
les solucions generals; actuacions aïllades referides
a la consideració de l'espai públic com un element
amb la qualitat del qual pot generar-se la rehabilita¬
ció i la requalifícació de tot un sector.

4. Es reconduiran les propostes circulatòries del
PGM cap a un esquema que aprofiti els traçats ja
existents o en vies de realització.

5. Es continuarà amb la política d'adquisició de sòl,
d'acord amb el programa de realitzacions.

6. Les Obres públiques seran l'instrument que per¬
metrà posar en pràctica la política urbanística apunta¬
da. Es realitzaran a partir de projectes unitaris que
contemplin coordinadament els aspectes de pavi¬
mentació, jardineria, enllumenat, clavegueres, mobi¬
liari i serveis de tipus públic. La realització de les
obres es farà amb el màxim rigor en el control de
costos, qualitat del projecte i qualitat en l'execució .

A. PROGRAMA PER QUATRE ANYS

1. Avançar en la realització del programa de reorde¬
nació del Centre Històric de Barcelona (barri del
Raval, Santa Caterina, Ribera, Sant Pere i Barcelone-
ta) donant prioritat a l'habilitació de nous espais
oberts i a la rehabilitació de l'habitatge antic i del
patrimoni arquitectònic de la zona inclosa al projec¬
te del Liceu al Seminari, i a operacions de col.labora-
ció amb la iniciativa privada com és el conveni amb
"Bamacentre".

2. Acabament dels nous parcs públics, entre els
quals destaquen: l'Escorxador (DTE 3), antics te¬
rrenys de l'Espanya Industrial (DTE 3), Creueta del
Coll (DTE 6 i 7), antics terrenys Pegaso (DTE 9),
Renfe-Meridiana (DTE 8) i Clot (DTE 10).

3. Avançar en l'execució de la nova "façana de mar"
iniciada amb les obres del moll de Bosch i Alsina.
Les actuacions incloses en aquesta operació comple¬
xa en un horitzó de 10 anys, són:

- Connexió Moll de Bosch i Alsina -Pas sotaMuralla
(Conveni amb la Generalitat)
- Aportació municipal al Conveni amb el Port Autò¬
nom per a l'aparcament subterrani del passeig de
Colom, Urbanització del moll de Bosch i Alsina i
remodelació del passeig de Colom
- Defensa de costes (Conveni amb el MOPU)
-Desdoblament pas elevat avinguda d'Icària i
accessos
- Cinturó litoral al llarg de la façana maritima (Conve¬
ni amb la Generalitat)
- Passeig Maritim
- Enllaç pel túnel del cinturó litoral amb el Moll de la
Fusta.

4. Donar vertebració a la "façana de muntanya" a
través de l'execució del 2on. Cinturó, i acabar l'obra
en el tram de l'anell de Valldaura a l'avinguda
Meridiana; resoldre les expropiacions i iniciar les
obres al tram entre les Llars Mundet i l'avinguda
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Diagonal. Es procedirà a obrir un vial provisional
que permeti desdoblar la via circulatòria passeig de
Sant Gervasi-passeig de la Bonanova.

5. Urbanització d'espais públics dels barris del Car¬
mel i la Vall d'Hebron, segons les determinacions
del Pla Especial de Reforma Interior, consistents
bàsicament en la construcció de les cotxeries del
Metro, iniciació de les obres del parc de la Vall
d'Hebron i la posada en funcionament del túnel de
la Rovira; es mantindria solament el viaducte del
primer cinturó cantó muntanya.

6. Urbanització dels terrenys de l'antiga "Estació del
Nord", i de la zona de la plaça de les Glòries.

7. Unió del 1er. i del 2on. Cinturó, a través del túnel
de la Rovira, i substitució del traçat del 1er. Cinturó,
des del túnel de la Rovira fins a la Meridiana, per
l'eix viari que es detalla al punt següent.

8. Completar la xarxa viària donant més permeabili¬
tat a la trama a través d'operacions entre les quals
destaquen: -eix viari Ronda del Guinardó, Ramón
Albó, Amau d'Oms, Piferrer, Rio de Janeiro i Coope¬
ració; - remodelació del passeig de Valldaura; -ca¬
rrer de Santander; -enllaç Felip II; -Bach de Roda-
Mallorca-Menorca i -Ronda de Sant Martí i accessos
al triangle ferroviari.

9. Donar progressivament un ús públic estable als
edificis monumentals que pertanyen al Patrimoni
Artístic del mateix Ajuntament.

10. Potenciació d'accions conjuntes d'ordenació vià¬
ria, urbanística i de disseny urbà als nusos impor¬
tants de comunicació dins de la ciutat, com la plaça
Lluchmajor i la plaça de Catalunya en la qual, a més,
es farà l'ordenació del subsòl i també l'edificació del
solar del carrer de Pelai.

11. Instal.lació demobiliari urbà a través de concurs
públic i amb criteris unitaris de disseny, que afecta
tots els elements de la via pública: senyals d'informa¬
ció, retolació de carrers, indicadors de parades d'au¬
tobús i marquesines, panels d'informació ciutadana,
quioscos per a la venda de diversos productes i
altres.

12. Pla especial de conservació de paviments i com¬
plements de clavegueram de la xarxa bàsica. Les
principals operacions complementàries de clavegue¬
ram són:

- Desdoblament Riera Blanca
- Canal de desguàs del Bogatell
- Collector interceptor de rieres d'Av. Jordà
- Collector marginal dret del riu Besòs
- Desdoblament collector Riera d'Horta.

13. Desenvoluparmesures tendents a l'estalvi ener¬
gètic a la xarxa pública d'enllumenat.

Patronat Municipal de L'Habitatge

El Patronat serà cada cop més un protagonista
important d'una de les línies principals d'actuació de
l'Ajuntament: l'execució dels Plans de Reforma
Interior i en general la política de rehabilitació. En
conseqüència, la seva política es pot formular sintèti¬
cament en els punts següents:
d) Acabar en el transcurs de 1984 - 1985 el pla de
reparacions dels habitatges del Patronat Municipal,
de manera que el conjunt del parcmunicipal d'habi¬
tatges de promoció pública quedi en condicions
estructurals adequades; se subscriuran els convenis
pertinents amb la Generalitat.

b) Eradicar el barraquisme establert a la ciutat de
Barcelona sobre terrenys de domini públic, que
inclou la solució total del problema de la Perona.

c) Dins elmarc de la política de rehabilitació urbana,
promoure i potenciar la rehabilitació privada d'habi¬
tatges i execució dels programes incorporats als
Plans de Reforma Interior.

2. ÀREES D'ACTUACIÓ SOBRE ELS SERVEIS URBANS

Protecció Ciutadana

Hi ha quatre criteris que poden ésser definits com el
fil conductor d'una política de Protecció Ciutadana:
democratització, servei públic, professionalitat i
eficàcia.

Democratització, en la direcció del seu aprofundi¬
ment, de la constant adequació dels mètodes i de les
actituds a les necessitats democràtiques de la comu¬
nitat barcelonina. Democratització en la doble direc¬
ció: com a servei envers els ciutadans i com a
institució en els mecanismes de funcionament in¬
tern, en l'eradicació d'actituds i de procediments
que desvirtuen el caràcter democràtic dels serveis.
En segon lloc, la concepció de servei públic. És
evident que qualsevol servei municipal és, per
concepció i objectius, un servei públic. Però no és
menys evident que hi ha serveis que per les seves
característiques, per la seva organització i, evident¬
ment pels seus objectius i funcions, fan ressaltar el
seu caràcter de servei públic, i en tot cas, les seves
intervencions afecten profundament la vida ciutada¬
na, la seva qualitat i per tant, necessiten d'una
implicació més forta dels aspectes que configuren
un servei públic i especialment d'aquells que supo¬
sen una adequació i resposta permanent a les neces¬
sitats de la comunitat, i també aquells que permeten
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una relació i participació deis serveis en la vida de la
comunitat, evitant tota forma de marginació i de
corporativisme. Els serveis de Protecció Ciutadana,
responen a objectius i necessitats de la comunitat i
mai no poden pretendre respondre a necessitats
internes o dels col·lectius professionals que els
componen.

En tercer lloc, és important fer ressaltar, quasi també
com una necessitat per a aconseguir els dos aspectes
anteriors, democratització i servei públic, la necessi¬
tat de la professionalització i formació permanents
dels serveis, en les seves dues vessants: els recursos
humans i el mitjans tècnics i materials.

L'aprofundiment de la professionalització dels ser¬
veis de Protecció Ciutadana, exigeix la planificació
administrativa i operativa de procediments per a
definir les necessitats i els objectius a curt, mitjà i
llarg termini, i també la seva priorització i l'elabora¬
ció d'estratègies per a la seva implantació. Tanma¬
teix i com un element que complementa els ante¬
riors, cal l'avaluació permanent de les estratègies
emprades, dels seus resultats i si s'escau, de la seva
modificació.

Cal aprofundir en la política de formació dels mem¬
bres dels serveis de Protecció Ciutadana, com a
resposta a la necessitat d'una formació permanent
i especialització dels seus membres d'acord amb
els objectius de les estratègies marcades per la
Corporació.

En darrer lloc, l'eficàcia. Eficàcia entesa no sola¬
ment com la consecució dels objectius fixats, sinó
de la seva consecució valorant-ne els costos, és a dir,
mantenint una relació "cost-eficàcia" raonable.

En una societat amb una important comanda de
serveis i d'actuacions, la valoració seriosa i responsa¬
ble dels costos i la seva relació amb l'eficàcia dels
serveis es converteixen en un element important.

Per això volem potenciar la valoració de les actua¬
cions dels serveis de l'Àrea de Protecció Ciutadana,
amb aquesta visió de la necessitat d'una relació
millor entre els "costos-eficàcia", per incidir encara
més en aquesta característica, que ja abans s'ha
definit com a fonamental, és a dir, la d'ésser serveis
públics.

El finançament dels serveis de Protecció Ciutadana,
és a dir, de la Protecció Civil, el Serveis d'Extinció
d'Incendis i Salvaments i la Guàrdia Urbana, els
costos dels recursos humans i dels mitjans tècnics
emprats, si bé ha de ser reforçat i potenciat, exigeix
una constant avaluació en els termes esmentats.

És així com s'ha de potenciar una concepció de la

seguretat de caràcter global, amb incidència en tots
els aspectes de la vida de la ciutat que l'afecten o que
generen inseguretat. I un element bàsic d'aquesta
política global ha estat i és la direcció conjunta de
tots els serveis, és a dir la concepció d'Àrea.

1. La guàrdia urbana

A. Programa per quatre anys

Són objectius preferents en relació amb la Guàrdia
Urbana:

d) La seva integració en un projecte coordinat de
seguretat ciutadana que inclogui també els serveis
municipals de prevenció i d'extinció d'incendis i
salvaments i de protecció civil en íntima cooperació
am b l'Àrea de Transports i Circulació i, en general,
amb tots aquells serveis relacionats amb la via públi¬
ca i la seguretat dels ciutadans.

b) Assolir els màxims nivells possibles en la profes¬
sionalització dels funcionaris i dels serveis que pres¬
tin a la comunitat, adequant els mitjans materials i
les tècniques a les exigències de qualitat i eficàcia
pròpies d'un modern servei públic de seguretat;
introduir, amb aquesta finalitat, les tecnologies espe¬
cífiques de la informàtica.

c) En conseqüència amb tot el que acabem d'expo¬
sar, adequació de l'organització de les plantilles i
dels mètodes de treball, i també dels mitjans opera¬
tius, dels principis bàsics de servei públic, professio-
nalitat i eficàcia inherents i exigibles en una comuni¬
tat democràtica avançada.

2. El servei d'extinció d'incendis i salvaments

El Servei d'Extinció d'Incendis i Salvaments tindrà
com a objectiu permanent el millorament dels Ser¬
veis d'Extinció, control, prevenció i informació del.
ciutadà i, per altra banda, l'apropament dels siste¬
mes de socors a les possibles necessitats.

A. Programa per quatre anys

d) Posar en funcionament tres nous "Subparcs" de
zona (Drassanes, Vallvidrera i Gràcia) i un parc
(Sarrià) i rehabilitació d'edificis municipals exis¬
tents. Amb això es pretén descentralitzar progressi¬
vament el servei i aconseguir ser presents en tots els
districtes.

b) Desenvolupament del "Servei de Prevenció" per
tal de possibilitar una acció sistemàtica de control de
les edificacions i de les activitats classificades (moles¬
tes, nocives, insalubres i perilloses).

c) Renovació a fons del Parc Mòbil.
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d) Adequació i formació de la plantüla. La descentra¬
lització implicarà un augment de la plantilla (funcio¬
naran al final del període 6 subparcs i 4 parcs). La
renovació del personal existent rebaixarà l'edat mit¬
jana de la plantilla (actualment al voltant dels 40
anys).

é) Modernització del Centre de Comunicacions de
la Caserna Central.

J) Construcció de la "línia de resistència" del Labora¬
tori del Foc.

B. Objetius per deu anys

a) Posar en funcionament un altre parc (Sagrera) i
un altre subparc (Sants/Collblanc).

b) Desenvolupar un sistema d'informació preventi¬
va al ciutadà.

c) Adequar totalment la plantilla i el material mòbil:
L'any 1992 existiran 7 subparcs i 5 parcs i el parc
mòbil s'haurà incrementat i renovat. Tot això té
com a fmalitat que qualsevol ciutadà pugui rebre
ajut en un temps no superior a 5 minuts.

d) Establir previsions suplementàries de cara als
Jocs Olímpics de 1992 coordinades amb Protecció
Civil i Creu Roja.

3. Protecció civil

El Servei Municipal de Protecció Civil, que encara
es troba en fase de consolidació, no tindrà funcions
d'intervenció quotidiana sinó més aviat de comple¬
ment i d'ajut als organismes i entitats responsables
d'afrontar les situacions d'emergència que es pu¬
guin produir.

A. Programa per quatre anys

a) Elaborar i sotmetre a l'aprovació de la Comissió
d'Emergències, els plans d'actuació corresponents
als diferents riscos catastròfics.

b) Organitzar i preparar les mesures que hauran
d'adoptar particularment i sota la seva responsabili¬
tat, les persones i els establiments comercials, indus¬
trials, culturals, etc. i els habitatges privats, per a la
seva immediata i directa protecció.

c) Creació i manteniment d'un arxiu o banc de
dades, permanentment actualitzat, dels mitjans dis¬
ponibles municipals i extramunicipals, personals i
materials, de la seva localització i de les condicions
del seu ús immediat.

d) Establir i mantenir en funcionament un sistema

d'alarma local, limitat a casos d'emergència relatius
a desastres naturals o accidents greus, a través del
qual s'alerti la població, se la mantingui informada
i es cursin instruccions o requeriments d'ajut.

e) Instruir el personal voluntari en les tècniques de
Protecció Civil i d'autoprotecció. Dirigir la seva
activitat, col·laborar en accions preventives.

J) Per a poder assolir els objectius anteriors caldrà
potenciar les funcions del Servei, i també la seva
infrastructura orgànica, i s'iniciarà l'expansió geo¬
gràfica del Servei pel casc urbà.

Els Proveünents de la Ciutat

Una de les principals responsabilitats de l'Ajunta¬
ment és assegurar la qualitat dels proveïments ali¬
mentaris de la ciutat. Per tal de millorar aquesta
activitat municipal, s'estableixen el programa i els
objetius següents:

A. Programa per quatre anys

d) Publicació en un terminimàxim d'un any del Pla
d'Equipaments comercials per a la ciutat deBarcelo¬
na, pla director per a la consecució d'un comerç
modern que adequarà l'oferta a la demanda real,
tant dels espais concrets com de les ubicacions
adients, d'acord amb l'estudi d'hàbits de compra i
les tendències a la ciutat de Barcelona, ja elaborat
per l'Àrea de Proveïments.

b) Potenciació de la xarxa de Mercats Municipals.
Amb la construcció de tres mercats nous, i la remo-
delació de tres més dels actuals. Tota la xarxa dispo¬
sarà de serveis nous, i millors que els actuals. En
aquest sentit, s'impulsaran les illes de vianants, les
zones d'aparcaments integrades als mercats allà on
sigui possible i s'establirà una correcta senyalització
que faciliti els accessos.

c) Incorporar als mercats noves tècniques de comer¬
cialització; afavorir la creació de llocs de venda més
grans i promoure sistemes de gestió més pro¬
fessionals.

d) Impulsar l'actuació de l'oficina d'Informació i
Defensa dels Consumidor (SIDEC) per mitjà de
campanyes d'orientació del consum, amb progressi¬
va descentralització cap als Districtes, que disposa¬
ran d'accés directe a l'Arxiu de dades de l'oficina
central.

e) Iniciar el procés de descentralització als districtes
de la Inspecció d'establiments alimentaris i de l'ac¬
tuació sancionadora corresponent.
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B. Objectius per deu anys

- Dotar la ciutat d'un bon nivell comercial, tant
quantitatiu com qualitatiu. El mercat de barri del
futur serà un equipament públic adequat a les neces¬
sitats canviants de la demanda, amb menys parades i
més grans, amb nous serveis al consumidor; s'am¬
pliarà l'oferta al públic i es reconvertirà el mercat
zonal en un autèntic Centre Comercial polivalent.
L'actual xarxa de Mercats Zonals es transformarà
gradualment per adaptar-se a aquests criteris.

- Corregir l'actual situació de minifundisme del
sector alimentari, que actua com un dels factors
importants de l'encariment dels productes. Hem
d'orientar la política comercial a evitar noves ins-
tal.lacions inadequades, promoure la concentració
de les existents, fixar-nos com a objectiu la reducció
en un 10 per cent del nombre d'establiments alimen¬
taris a Barcelona.

La Neteja i rEIiminació de Residus

L'augment del nivell de qualitat de vida exigeix una
millora efectiva dels estàndards de neteja, el canvi
de comportament dels ciutadans i la modernització
dels serveis de recollida de deixalles, objectius que
es concreten en:

A. Programa per quatre anys

d) Reestructuració dels serveis de neteja. A partir
del concurs internacional d'idees sobre la neteja de
Barcelona, ja convocat, s'elaboraran els criteris bà¬
sics per a la nova organització del servei (organitza¬
ció descentralitzada en diverses zones i gestió direc¬
ta d'una zona de 300.000 habitants), a partir de 1985,
data en la qual s'acaba l'actual contracte de prestació
de serveis.

b) Millora dels sistemes i procediments de neteja,
amb el desenvolupament i l'aplicació de les noves
ordenances de neteja, vigents des d'octubre de 1983,
i un conjunt d'actuacions específiques: descentralit¬
zació dels serveis especials de neteja i de la inspec¬
ció, recollides selectives i especials, control de l'abo¬
cament de runes, prevenció de l'embrutament pro¬
duït pels gossos i altres animals, ampliació de la
dotació de papereres i de la xarxa de regs i prevenció
de nevades.

c) Campanya Institucional de Neteja, d'àmbit esta-
tat i en el marc de la F.E.M.P., per tal de promoure
un canvi de comportament dels ciutadans, utilitzant
com a mitjans la TV i l'acció a les escoles.

d) Reorganització i modernització del servei de
recollida d'escombraries, que es concreta en la reco¬

llida en contenidors al 80% de la Ciutat i l'ús de
cubells i bosses normalitzats a la resta, i la construc¬
ció de dues estacions de transferència de debcalles.

e) Millora del sistema metropolità d'eliminació de
residus i, en concret, inici de l'explotació industrial
del biogàs produït a l'abocador del Garraf.

B. Objectius per deu anys

a) Assoliment d'uns estàndards de neteja similars
als de les grans ciutats d'Europa.

b) Recuperació energètica i de primeres matèries,
dins d'un conjunt d'actuacions desenvolupades en
el marc d'un sistema metropolità.

Les Aigües

La Ciutat ha de tenir una plena seguretat quant a
l'abastament d'aigua, a la vegada que ha d'assolir
una millora efectiva de la dotació de la xarxa de
serveis.

A. Programa per quatre anys

d) Garantia de la seguretat del subministrament i
millora de la qualitat de l'aigua, concretada en la
realització de les obres de l'últim tram de l'Aqüeduc¬
te Ter-Llobregat.

b) Promoció de l'estalvi del consum d'aigua, amb
l'objectiu d'una reducció del 12% per a 1987.

c) Potenciació de l'equipament i les instal.lacions de
les platges de Barcelona, que permetin la utilització
pel 1987 de més de 4 km de platja.

d) Renovació de la xarxa de distribució d'aigua i de
les estacions elevadores de Montjuïc i millora de la
infrastructura del subministrament, per tal de man¬
tenir el nivell adequat de la xarxa d'aigües (renova¬
ció de la xarxa de distribució d'aigua dels Mercats
municipals, dels Parcs i Jardins, i consolidació de les
mines d'aigua).

e) Renovació i ampliació amb serveis automàtics de
la xarxa d'evacuatoris públics.

f) Ampliació de la xarxa de fonts públiques.

g) Ampliació de la xarxa de boques d'incendis,
especialment a la Serra de Collserola, per assegurar
una efectiva protecció a tot el terme municipal.

h) Ampliació de la planta de depuració d'aigües del
Besòs, i millora dels sistemes de tractament de
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fangs, i construcció, en col·laboració amb laC.M.B.,
d'una nova planta al sud de la Ciutat.

B. Objectius per deu anys

a) Assegurar el proveïment, en quantitat i qualitat,
d'aigua potable, amb actuacions concretes d'àmbit
metropolità com són: acabament de les obres de
l'aqüeducte Ter-Llobregat, posta en marxa de l'esta¬
ció depuradora d'Abrera, i construcció de la canona¬
da que enllaça amb Sant Joan Despí.

b) Mülorar la infrastructura de subministrament
d'aigua i de la xarxa de serveis.

c) Recuperar plenament les platges, potenciar-ne
l'equipament i les instal·lacions.

(/) Assegurar el tractament i la depuració del 100%
de les aigües residuals de Barcelona i del seu entorn
metropolità.

La Circulació, els Transports i
l'Estacionament de Vehicles

L'actuació de l'Ajuntament en aquests camps conti¬
nuarà tenint com a línies mestres la protecció dels
vianants, la potenciació del transport col·lectiu, la
millora de la circulació i la facüitació de l'estaciona¬
ment als usuaris de vehicles.

1. CmCULACIÓ

A. Programa per quatre anys

L'objectiu prioritari de l'Ajuntament consisteix a
reconduir la situació deficient del trànsit a unes
cotes més acceptables, amb millores tecnològiques
de la regulació i del control; integració del control
del trànsit a un nivell metropolità, mitjançant una
regulació dinàmica a les autopistes, carreteres i vies
urbanes d'accés, noves ordenacions vials, nous apar¬
caments i mülora de la gestió de la circulació.

Els objectius concrets són:

a) Continuació de la renovació tecnològica: Es reno¬
varan les instal·lacions de regulació de l'actual Àrea
centralitzada de trànsit i s'ampliarà l'Àrea centralitza¬
da a sis noves zones.

Amb tot això es podran ajustar més bé els temps
dels semàfors al trànsit existent a l'Àrea centralitza¬
da, i es reduiran i els retards dels vehicles.

b) Ampliació del subsistema de càmeres deTV per a
poder regular el trànsit mitjançant ordres manuals.

c) Instal·lar sistemes de control de senyalització
variable: Es tractaria d'instal.lar sistemes que perme¬
tin assignar de manera dinàmica l'ús de la xarxa vial
als diferents fluxos de trànsit, la qual cosa serà
d'utilitat en el control de la sortida i l'entrada a la
ciutat els caps de setmana i a les hores puntes.

Es preveuen aquests quatre subsistemes. I) Acces¬
sos Diagonal Nord-Travessera-Av. Madrid. II) Ac¬
cessos Meridiana- 2on. Cinturó-Cinturó Litoral. III)
PI. Glòries-Gran Via-Prim-Cinturó Litoral. IV) Gran
Via- PI. Cerdà-Passeig Zona Franca.

d) Noves instal·lacions de regulació i senyalització
dinàmica lligades a la construcció de la xarxa de vies
bàsiques (Túnel de la Rovira).

e) Implantació d'un sistema de regulació prioritària
d'autobusos.

J) Noves ordenacions del trànsit (illes de vianants,
zones d'estacionament), redacció de noves ordenan¬
ces (regulació del transport pesat, matèries perillo¬
ses, transport escolar), i l'aplicació d'una gestió disci¬
plinària selectiva.

g) Construcció d'estacions d'autobusos de Uarg reco¬
rregut (Estació del Nord / Sants, conveni amb la
Generalitat) i equipaments i noves ubicacions d'esta¬
cions del transport interurbà (Conveni amb la
C.M.B.)

b) Millora de l'indicador de manteniment (avaries
semafòriques, senyalització horitzontal i vertical,
fitons), i desenvolupar mesures per a l'estalvi energè¬
tic a la xarxa semafórica i eliminació de semàfors poc
operatius.

/) Instal·lació d'equips per a regular l'estacionament
de superfície: Aquests equips regularan l'estaciona¬
ment als carrers terciaris del centre de la ciutat
mitjançant l'expedició automàtica de tiquets per al
control de durada i el pagament de la taxa de
vigilància corresponent.

El nombre de places afectades aquests quatre anys
pel nou sistema serà de 5.100.

B. Objectius per deu anys.

Per tal d'assegurar lamobilitat dels ciutadans i de les
coses dins d'un marc de rendibilitat social caldrà
assolir l'estructura viària prevista en el pla de vies
bàsiques, haver construït una xarxa municipal d'a¬
parcament promoguts per la S.P.M. d'Aparcaments.
S.A., continuar regulant l'estacionament en superfi¬
cie, configurar una xarxa de transport públic basada
en el E.G. Metropolità, posar en marxa una estació
de ruptura de càrrega que eviti l'accés a la Ciutat de
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gran part del transport pesat, i també haver assolit la
total centralització de la xarxa semafórica de la ciutat
i dels altres subsistemes de regulació.

2. El transport col·lectiu

El transport col·lectiu a la ciutat és constituït per
dues grans empreses: F.C. Metropolità de Barcelo¬
na, S.A. (S.P.M.) i la S.P.M. Transports de Barcelo¬
na, S.A., que gestionen respectivament els serveis
de metro i autobusos, amb una activitat important
de cada empresa als municipis del voltant de la
Ciutat.

A. Programa per quatre anys

Les grans línies de l'Ajuntament de Barcelona res¬
pecte a la problemàtica dels transports municipals,
es poden resumir així:

d) Instrumentació d'una autoritat responsable d'àm¬
bit metropolità.

b) Establiment d'un sistema de finançament ade¬
quat, de manera que quedin coberts els desequili¬
bris existents entre els ingressos i les despeses de
cada exercici econòmic a base que els ingressos
corrents (les tarifes), cobreixin una part important
de la despesa d'explotació, i que l'Estat, la Generali¬
tat i una corporació consolidada políticament i eco¬
nòmicament, assumeixin una part del finançament
dels transports de la capital de Catalunya, una de les
dues ciutats més grans d'Espanya i nucli central de
la seva àrea metropolitana.

c) Complementarietat de la xarxa subterrània i la de
superficie, a fi d'aconseguir una xarxa integrada de
transports que ofereixi més bon servei al ciutadà:

- millora de la connexió dels barris extrems tant amb
el centre de la ciutat com amb la resta dels barris.

- millora de la comunicació dins de cada barri.

- disminució del temps mitjà dels viatges.

d) Reestructuració interna i contenció de la des¬
pesa, continuant la política seguida en els darrers
quatre anys.

3, L'estaaonament de vehicles

Un dels instruments bàsics de la política municipal
en aquest terreny és la Societat Privada Municipal
d'Aparcaments que perseguirà els objectius següents
en els propers quatre anys:

a) Construcció de places de nous aparcaments, fona¬
mentalment subterrànies.

b) Adopció d'una política tariíària, establiment del
dret concessional d'üs que faci compatibles dos
objectius aparentment contradictoris: que la facilitat
d'aparcament no provoqui una major utilització del
vehicle privat.

En aquest sentit, es primará amb tarifes assequibles i
per sota dels preus de mercat els residents de la zona
que immobilitzin el cotxe als aparcaments durant
els dies feiners, mentre que els usuaris no residents
que l'utilitzin -per tant, per raons de desplaçament,
de visita o/i de gestions, etc.- hauran de pagar tarifes
normals de mercat.

Aquesta política n'implica, naturalment, una altra
de regulació eficaç de les zones d'aparcament i de
millora de la xarxa de transports públics.

Serveis funeraris

L'òrgan que desenvolupa l'acció municipal en aquest
terreny és l'Institut Municipal de Serveis Funeraris.
Els seus objectius es concreten en el següent
programa:

A. Programa per quatre anys

d) Millorar la conservació del cementiris.

b) Construir noves capelles funeràries (al voltant de
dotze) que, amb les 21 existents actualment, cobri¬
ran les necessitats fins a l'any 1992.

c) Construir un aparcament públic, al costat de les
capelles, per tal de millorar-ne substancialment
l'accessibilitat.

d) Construir nínxols al cementiri del Nord al ritme
següent:

Any 1984 4.500 nínxols
1985 4.000
1986 4.500
1987 4.500

é) Millora de la flota de vehicles.

f) Complementar amb elements perifèrics la infor-
matització iniciada l'any 1982.

g) Mantenir la progressiva disminuició de personal
dedicat a les tasques directes de fabricació; per
aconseguir aquest objectiu, es millorarà la maquinà¬
ria, seguint la línia ja empresa, i s'adoptaran les
normes de funcionament adequades.
La realització d'aquests objectius es finançarà amb
els ingressos propis de l'Institut, i el recurs moderat
al crèdit extern.
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3. àbees d'actuaaó sobre els serveis personals
B. Programa per quatre anys

Sanitat

A. Objetius sanitaris generals

a) L'Ajuntament encamina tots els seus esforços en
el camp de la Sanitat en la línia de la constitució de
l'Àrea Sanitària de Barcelona; autoritat única coordi¬
nadora de totes les responsabilitats sanitàries del
sector públic dins la ciutat i integradora de tots
els nivells assistencials: Assistència Primària, Hospi¬
talària, Medicina Preventiva, Rehabilitació, Docèn¬
cia i Investigació. Els objectius concrets són:

- Consorci d'Hospitals Públics de Barcelona.

- Conveni de Laboratori de Salut Pública.

- Registre d'Activitat Hospitalària.

- Centre Coordinador de Serveis Sanitaris de Barce¬
lona, a partir de l'actual Servei d'Informació Sanità¬
ria, Anàlisi dels Fluxos assistencials.

- Coordinació de les polítiques d'Investigació.

- Integració de la Salut Pública i laMedicina Preven¬
tiva amb el nivell assistencial.

- Participació en el Desplegament del Mapa Sanitari
i en totes aquelles iniciatives que comportin millora
de la coordinació.

L'objectiu subjacent és aconseguir que el conjunt de
les Administracions Públiques ofereixi un servei
unitari i integrat als ciutadans de Barcelona.

b) Garantir l'exercici eficaç de les competències
sanitàries assignades a l'Administració Local i en
concret, a l'Ajuntament de Barcelona. Iniciatives
concretes en aquest apartat són:

- La no duplicació de xarxes assistencials.

- La millora dels sistemes de gestió de l'Àrea.
- La compactació de Serveis.

- L'establiment de programes d'avaluació i de millo¬
ra de la qualitat dels serveis i del tracte a l'usuari.

L'Àrea de Sanitat actua en tres camps: Àssistència
Sanitària (mitjançant l'Institut Municipal d'Assistèn¬
cia Sanitària, creat recentment). Medi Ambient i
Salut Pública; tots el quals aplicaran en els seus
respectius programes els dos criteris bàsics exposats.

1. Assistència sanitària a.ma.s.)

L'InstitutMunicipal d'Assistència Sanitària (IMAS)
s'ha constituït amb l'objectiu d'aconseguir unamülo-
ra de la gestió dels Centres Assistencials que rever¬
teixi en l'augment de la qualitat assistencial dona¬
da als usuaris. En aquesta línia es proposa:

d) Aprofundir els nivells assistencials de cadascun
dels centres i serveis de l'IMAS: S'elaboraran pro¬
jectes específics per als Centres i Serveis per abans
del 31-12-83.

b) Als Hospitals generals (Hospital del Mar i Hospi¬
tal de l'Esperança) s'ajustaran les plantilles a un
màxim de dues persones per llit, i es concretaran les
funcions de cada lloc de treball; es potenciaran els
Serveis d'hostaleria i de manteniment i es desenvo¬
luparan programes específics de control de qualitat
assistencial i d'atenció a l'usuari. El cost de l'estada
serà de 14.500 pessetes constants (1984).

c) Millorar l'organització administrativa i comptable
i la gestió econòmica: Es desenvoluparà l'autono¬
mia administrativa de l'IMAS; es mecanitzaran els
processos administratius dels centres; es milloraran
els ingressos externs a l'Ajuntament per mitjà d'un
conveni de base pressupostària per als Hospitals
Generals i l'ampliació de convenis per a d'altres
centres; es millorarà el compte d'explotació de
l'IMAS per la via de la racionalització i dels traspas¬
sos de personal a d'altres Àrees.

d) Potenciar l'Institut Muncipal d'Investigació com
a promotor d'iniciatives i de programes especifics en
línies d'investigació d'avantguarda.

2. Medi ambient

Per la característica específica dels serveis, es poten¬
ciarà al màxim la seva coordinació amb les activitats
de la Corporació Metropolitana, i es treballarà con¬
juntament en el programa específic de Sanejament
Ambiental de Barcelona, que inclou:

d) Disminuir els nivells de contaminació atmosfèri¬
ca de Barcelona de S02(dels 78,3 mg/m3 actuals
passar als 60 mg/m3) i de fums negres (en comptes
dels 101 mg/m3 actuals passar als 70 mg/m3) en el
període 1984-86.

b) Millorar el control sanitari mitjançant l'ampliació
de l'acció inspectora de l'aigua de consum, de les
aigües residuals i de l'aigua de platges i piscines.

c) Augmentar el control de la contaminació per
agents físics (soroll i radiacions ionitzants). Inspec-
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ció anual del 10% del Paro Automòbil de la Ciutat
(1986).

d) Augmentar el control i millorar les condicions
higièniques d'establiments, locals públics, solars,
via pública, habitatge (especialment als districtes I i
V).

é) Inspecció de 6.000 calefaccions (1984-1986).

f) Disminució anual d'un 10% de l'excés de les
emissions de la flota d'autobusos.

g) Crear el "Centre del Medi Urbà", a l'Hivernacle
del Parc de la Ciutadella.

f) Assessorar i ajudar en els termes ambientals els
Ajuntaments de la Mediterrània; col.laborar-hi.

3. Salut pública

En el conjunt de les activitats de Salut Pública es
constituirà el Sistema d'Informació Sanitària i de
Vigilància Epidemiológica de la Ciutat.

Objectius concrets en el desenvolupament d'aques¬
ta activitat són:

a) Estudi de les causes de l'alta mortalitat infantil
dels districtes V i XII.

b) Elaboració permanent dels indexs de salut de
Barcelona; fer-ne el seguiment sistemàtic, amb infor-
matització dels registres sanitaris.

c) Augmentar l'índex de declaració de les malalties
de declaració obligatòria.

d) Desenvolupament tecnològic i professional del
Laboratori Municipal.

e) Intensificar les accions d'Educació Sanitària.

J) Mantenir la taxa de cobertura vacunal actual.

g) Augmentar en un 100% el nombre d'inspeccions
a les indústries de venda i transformació d'ali¬
ments de Barcelona, i mantenir el nombre d'inspec¬
cions recomanat per l'O.M.S.

Ensenyament

A. Programa per quatre anys

Els principis generals que inspiraran la poh'tica muni¬
cipal en el terreny de l'ensenyament són;

1. L'Ajuntament de Barcelona, farà tots els esforços

necessaris per tal que el nou marc legal ampliï al
màxim les competències dels Ajuntaments en matè¬
ria d'ensenyament i, específicament, en la gestió del
sistema bàsic.

2. Dins de l'actual marc de competències, i d'acord
amb la Generalitat, l'Ajuntament ampliarà la xarxa
pública i assegurarà la millora en el nivell de servei
dels centres existents, amb el manteniment ade¬
quat, i l'agregació dels complements que calguin
(instal.lacions de seguretat, construcció o millora de
patis i/o pistes esportives, etc.).

Aquests principis es concreten en els següents objec¬
tius, previstos en els propers quatre anys:

a) Regularitzar el nombre d'aules a fi de garantir, a
cada centre, la continuïtat escolar des dels quatre
anys al final de l'E.G.B. (Per tant, els centres hauran
de tenir deu, vint o trenta aules).

b) Confeccionar el "Mapa Operatiu Escolar", tal
com el defineix el conveni signat amb la Generalitat,
a fi de donar la màxima coherència a la relació entre
l'oferta i la demanda de places escolars.

c) Construir nous centres dins el marc del ja
esmentat Conveni, signat el 5/8/83 per tres anys
prorrogables, que contempla la construcció de 5/6
escoles/any.

d) Contribuir al procés de publificació de l'escola
privada (CEPEPC i altres) dins del que preveu la
"Llei reguladora del Procés d'integració a la Xarxa
de Centres Docents Públics de diverses escoles
privades" aprovada pel Parlament el 29-6-83.

e) Mantenir i millorar les condicions tècniques i
pedagògiques dels edificis i instal.lacions existents,
tant dels centres que depenen de la Generalitat com
dels municipals.

J) Adquirir gradualment els edificis ocupats per
escoles que actualment estan en règim de lloguer,
la qual cosa dificulta les actuacions de reconversió
i remodelació.

g) Elaborar un conveni marc que contempli actua¬
cions compartides de Reforma, Millora i Adaptació
de Centres Públics. Fixar les aportacions econòmi¬
ques d'ambdues institucions.

h) Prosseguir les relacions encaminades no tan sols
a la consecució del finançament d'aquells serveis
que històricament l'Ajuntament presta amb caràc¬
ter voluntari, sinó adreçades a millorar i fer exten¬
sius a d'altres nivells educatius (F.P.-B.U.P.) els
principis de descentralització i participació que han
presidit el sistema de matriculació a l'E.G.B.
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/) Facilitar conjuntament a través de concerts o
convenis l'establiment de centres de recursos als
diferents districtes.

j) Adopció d'una política d'oferiment de sòl en
determinades condicions per a la construcció d'equi¬
paments de B.U.P. i P.P.

k) Reestructuració interna d'aspectes administratius
i organitzatius per a la contenció de la despesa,
continuant la política seguida en els darrers quatre
anys. Aprofundir l'avaluació dels serveis i la intro¬
ducció de criteris i d'indicadors per a valorar-ne
l'eficàcia.

0 Redistribuir territorialment l'oferta actual d'esco¬
les Bressol Municipals i del Patronat Municipal de
Guarderies a partir del trasllat d'alguns dels actuals
centres, singularment dels absorbits recentment i
que no reuneixen suficients condicions. Tanmateix
s'hauran de millorar les instal.lacions i els edificis de
les Guarderies Municipals.

m) Centres Municipals d'Educació Especial; com¬
plir el contingut del conveni d'Educació Especial
signat recentment amb la Generalitat, aconseguir
els objectius de normalització d'aquest nivell educa¬
tiu, a partir de la sectorització, la integració a l'ense¬
nyament ordinari quan sigui possible i la individua¬
lització de l'ensenyament en els altres casos.

Creació d'una via institucionalitzada amb la Generali¬
tat que canalitzi el procés de matriculació a partir de
l'Equip Multiprofessional Municipal, i que englobi
els centres públics d'educació especial i les aules
d'educació especial públiques existents a les escoles
ordinàries d'E.G.B.

ri) Formació Professional Municipal: procedir a un
estudi exhaustiu i a un examen acurat de possibili¬
tats de reconversió en la perspectiva d'una nova
legislació de l'Ensenyament Mitjà. Aquesta recon¬
versió s'haurà de concretar en el nivell infrastructu¬
ral en la concentració de tres o quatre escoles obsole¬
tes en un local únic ben agençat i en el nivell de
l'ensenyança, en la instauració de noves especiali¬
tats o millora de l'oferta existent.

o) InstitutMunicipal d'Educació: a les EscolesMuni¬
cipals, culminar la tasca de catalanització i crear els
mecanismes adients de coordinació i control pedagò¬
gic que amb una racionalització dels costos perme¬
tin aconseguir un alt nivell pedagògic. Alhora, conso¬
lidar la prestació dels serveis pedagògics actuals a
totes les escoles i mestres de la ciutat.

p) Conservatori SuperiorMunicipal de Música: apro¬
fundir l'experiència ja iniciada de descentralitza¬
ció de l'ensenyament preparatori i inicial, i reservar
el Conservatori per a l'EnsenyamentMitjà i Superior.

q) Menjadors Escolars (Escoles Municipals): prosse¬
guir la racionalització del servei i, amb la introducció
de noves tècniques i el millorament dels equipa¬
ments existents, acostar-ne explotació i gestió a
les característiques i a la normativa d'aquest servei a
la resta de les escoles públiques.

Cultura

A. Programa per quatre anys

1. Museus i altres institucions culturals

L'Ajuntament de Barcelona creu necessària, com a
element fonamental per al desenvolupament d'una
acurada política de museus, la redacció del "Pla de
Museus" que ordeni una realitat i un patrimoni
complexos, extensos, i que reculli una bona part de
la història i la riquesa cultural de la Ciutat. La
proposta d'alternatives i la redacció dels projectes
que desenvolupin la que es consideri més adient,
configuren la part fonamental de l'esmentat Pla.

A l'espera d'aquest Pla que hauria de redactar-se en
el termini màxim d'un any, la realitat demana i
urgeix una colla d'actuacions que es concreten en:

d) Obres de conservació, millora, ampliació i instal.
lació de sistemes de seguretat a Museus, Bibliote¬
ques i altres Institucions Culturals.

b) Inici dels projectes i obres d'infrastructura neces¬
saris per al futur desenvolupament del "Pla de
Museus".

c) Adquisició de fons museístics, artístics, bibliogrà¬
fics i científics.

2. Teatre i cinema

d) Creació d'un Teatre Municipal, mitjançant l'ad¬
quisició d'un teatre i/o d'un espai polivalent.

b) Conservació i manteniment dels espais escènics
municipals.

c) Dotació de l'equipament teatral necessari per al
funcionament normal dels espais existents i previs¬
tos com a sales d'espectacles.

d) Conservació i ampliació del fons municipal de
recursos escènics.

e) Ajuda i promoció de les activitats d'entitats del
cinema català mitjançant convenis.

f) Constitució d'una Comissió per a la creació d'uns
Estudis de Cinema.
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g) Creació d'una Cinemateca / Vídeoteca Municipal.

3. Música

L'Ajuntament de Barcelona compta amb tres forma¬
cions musicals que cal revitalitzar en benefici dels
ciutadans perquè ocupin el nivell que la tradició
cultural de la Ciutat demana. En aquest sentit es
pretén:

d) Consolidar la plantilla de l'Orquestra Municipal.
Establir contactes per aconseguir la col.laboració de
directors de prestigi reconegut. Promoure les actua¬
cions arreu d'Espanya i a l'estranger.

b) Dotar les formacions musicals municipals (Or¬
questrà, Banda i Cobla) dels mitjans tècnics necessa¬
ris.

c) Instal·lar al Palau de la Música noves sales d'as¬
saig i, també, les oficines dels Serveis de Música.

d) Conservar i mantenir, en la part que correspon a
l'Ajuntament, el Palau de la Música.

e) Habilitar una sala de concerts al Museu de la
Música.

J) Organitzar i promoure nous festivals musicals a
més de mantenir l'actual "Festival Internacional de
Música".

g) Facilitar l'actuació pública de noves formacions
musicals que puguin sortir tant del Conservatori
com d'altres iniciatives.

B. Objectius per deu anys

1. Museus i altres institucions culturals

En deu anys, l'objectiu no pot ser altre que l'execu¬
ció total del Pla de Museus que resulti, sense oblidar
que s'haurà de continuar actuant permanentment
en la conservació dels edificis, la reposició i dotació
d'equip, i l'adquisició de nous fons per a museus,
biblioteques i altres institucions culturals.

2. Teatre i cinema

En el camp del teatre, l'objectiu per deu anys és el
manteniment i l'ampliació de la infrastructura tea¬
tral, de manera que permeti la recepció de compa¬
nyies forànies, l'ajut a iniciatives privades d'interès i
la producció pròpia.

És també un objectiu elmanteniment, en la part que
correspon a l'Ajuntament de Barcelona, de les activi¬
tats del Gran Teatre del Liceu, i també la seva
ampliació en una vessant d'oferta popular.

I finalment, la potenciació de la "Campanya Grec",
perquè es convertebd en un veritable Festival Inter¬
nacional d'Estiu, capaç de captar l'atenció tant dels
barcelonins com del turisme en general.

En el camp del cinema, el manteniment d'una
política d'ajuda a les entitats de cinema català.

3. Música

En el camp de la Música, mantenir i desenvolupar
tant com sigui possible, la política que es defineix en
el programa per quatre anys.

Serveis Socials

El model de prestació de serveis socials en els
pròxims anys estarà inspirat per la prevenció, la
descentralització i la participació .

A l'espera de la legislació estatal i autonòmica neces¬
sària per a la regularització i el finançament defini¬
tius dels serveis, l'objectiu municipal és disposar
d'una xarxa de centres de serveis socials (un per
districte) amb els corresponents subcentres que
prestin l'atenció primària a la comunitat. Els centres
de serveis socials actuaran a tres nivells: individual
(que proporcioni informació i orientació sobre recur¬
sos, legislació, seguiment de casos, consell jurídic,
psicològic i social i internament en serveis secunda¬
ris), institucional (que programi les activitats i por¬
ti el control tècnic i administratiu dels serveis socials
secundaris de la zona) i comunitari (que sensibilitzi
els ciutadans, motivi la seva participació i creï mo¬
dels d'autoajuda i de col·laboració).

A. Programa per quatre anys

a) Consolidar els serveis creats i la xarxa de serveis
d'atenció primària comunitària, augmentar serveis
específics segons concerts amb d'altres institucions
com la Generalitat i la Diputació i dotar tots els
centres de les unitats mínimes de personal, del qual
es millorarà el nivell de formació per poder assumir
el grau idoni d'atenció al públic.

b) Aprofundir l'avaluació dels serveis, amb la millo¬
ra del sistema d'indicadors sòcio-econòmics de ne¬
cessitat de serveis socials i la seva aplicació a la ciutat
de Barcelona, i amb l'avaluació del rendiment sòcio-
econòmic dels serveis de l'Ajuntament.

c) Aconseguir que la població conegui els nostres
serveis comunitaris tant els propis de tota la ciutat
com els de zona o districte, i no duplicar els serveis
d'informació de la Generalitat, però abastar tots els
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ciutadans de la informació suficient dels serveis
socials de l'Ajuntament.

d) Compactar serveis primaris i aconseguir que tots
els Centres Municipals de Serveis Socials estiguin
ubicats, 0 almenys vinculats, i propers als Centres
Cívics i es treballi en col·laboració amb les altres
Àrees municipals i amb els serveis corresponents de
la Diputació i la Generalitat.

Joventut i esports

1. Joventut

Si els serveis i les activitats de l'Ajuntament d'aquí a
10 anys depenen d'una evolució social i cultural de
difícil previsió, és possible, en canvi, de concretar
l'actuació municipal immediata en aquest terreny.

A. Programa per quatre anys

L'Ajuntament de Barcelona va iniciar l'any 1979 el
desenvolupament d'uns programes, a través d'òr¬
gans específics, destinats a la joventut de la Ciutat.
En els propers quatre anys continuarà i potenciarà
aquest aspecte de servei i participació del ciutadans i
per això es proposa:
a) Elaborar el "Projecte Jove", com a programa
global de tot l'Ajuntament, amb la creació de canals
perquè participin de debò en la seva confecció tots el
grups interessats.

b) Mantenir i millorar les instal·lacions existents
(Casals de Joves, Casals Infantils, etc), tot aprofitant
la Xarxa Bàsica i la Xarxa Local de Centres Cívics
per a estendre aquests serveis i fer-hi activitats
permanents.

c) Formalitzar convenis amb professionals i entitats
que treballen an el camp de l'animació sòcio-cultural
per fer propostes conjuntes als joves.

d) Consolidar els Intercanvis Juvenils, particular¬
ment amb països de l'àrea mediterrània.

é) Elaborar el "Projecte d'Infància" conjuntament
amb les Àrees de Serveis Socials i d'Ensenyament.

J) Potenciar l'associacionisme infantil i juvenil i el
conveni amb el Consell de la Joventut de Barcelona.

g) Continuar i potenciar les activitats de vacances;
ampliar l'oferta per les temporades d'hivern i estiu
(Campaments, estades fora la ciutat, espectacles,
cases de trobades, etc.), acostar les taxes al cost real
del servei, desenvolupar una política adequada de

beques, i acondicionar espais estables de vacances
en diferents llocs del país, i arribar a acords amb la
Generalitat i la Diputació.

h) Promoure, a través de l'I.M.A.E., la formació dels
monitors, animadors i treballadors del camp de
l'animació sòcio-cultural.

0 Ampliació dels programes d'ocupació juvenil i
consolidació de les places i ofertes d'integració so¬
cial i professional dels joves.

Continuar la col·laboració amb les administracions
concurrents i negociar, amb les que tenen les compe¬
tències i recursos, el finançament d'aquests plans.

2. Esports

A. Programa per quatre anys

L'Ajuntament de Barcelona té especial interès a
potenciar i posar a l'abast dels ciutadans la possibili¬
tat de la pràctica de l'esport. Aquest principi genèric
és complementat per l'interès que per la Ciutat té el
fet d'haver presentat la seva candidatura com a seu
dels Jocs Olímpics de 1992.

Per tal de concretar-ne el compliment, l'Ajuntament
es fixa els següents objectius:

a) Elaborar el Pla d'Equipaments Esportius a fi de
cobrir les necessitats de la pràctica d'esport de tots
els nens en edat escolar, i també assolir les condi¬
cions exigides per la celebració d'uns Jocs Olímpics.
Negociació amb la Generalitat i la Diputació per a
establir el conveni de finançament del Pla.

b) Elaborar el Pla de Conservació Sistemàtica de les
instal·lacions municipals.

c) Racionalitzar i normalitzar el sistema de gestió de
les instal·lacions esportives municipals; constituir
comissions de seguiment de la gestió amb els distric¬
tes i, a partir de 1985, traspassar les d'interès de
districte a cada un d'ells.

d) Aconseguir que les entitats concessionàries absor¬
beixin el 100% de les despeses de funcionament.

é) Construir les instal·lacions que el Pla d'Equipa¬
ments Esportius fixi pel quadrienni.

f) Amb la finalitat d'aconseguir la nominació pel
C.O.I. l'any 1986, com a seu olímpica, desenvolupar
el calendari de competicions d'alt nivell.

g) Col·laborar en el desenvolupament i la coordina¬
ció d'activitats físiques per a disminuïts físics, psí¬
quics i sensorials.
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h) Renovar el conveni amb el Consell de l'Esport
Escolar i organitzar a partir del curs 83-84, els jocs
escolars d'àmbit de districte; elevar el nombre de
participants a 50.000.

0 Consolidar i ampliar els Casals Esportius d'estiu
(fins a 10.000 places) i el programa "Donem a
conèixer" (fins a 12.000 places), amb la col.laboració
de les respectives federacions esportives catalanes.

j) Potenciar les activitats de les escoles d'Iniciació
Esportiva (fins a 20.000 places) de cada districte i
facilitar-ne la coordinació.

k) Desenvolupar activitats i programes de lleure per
a adults i tercera edat.

0 Constituir comissions cíviques que col.laborin a
impulsar les manifestacions esportives massives
(Cursa de la Mercè, Festa de la bicicleta, etc.),
l'esport de vacances, etc.

m) Efectuar intercanvis esportius amb d'altres muni¬
cipis i organismes internacionals.

n) Promoure la participació ciutadana a través del
districte i del Consell Municipal d'Esport.

Relacions Ciutadanes

Aquesta Àrea de l'Administració municipal té dues
grans finalitats: millorar la informació dels ciutadans
sobre l'Ajuntament, d'una banda, i ser un dels
instruments municipals que assegurin la seva projec¬
ció internacional de l'altra. Aquestes finalitats s'arti¬
culen en els següents programes i plans:

A. Programa per quatre anys

a) Millorar la informació als ciutadans especialment
respecte als serveis que presta l'Ajuntament mitjan¬

çant el Gabinet de Mitjans de Comunicació Social i
la posada en marxa de la Ràdio Municipal.

b) Donar suport tècnic i publicitari als Congressos
que se celebren a Barcelona i a les editorials que
publiquin llibres sobre Barcelona en diverses llen¬
gües.

c) En coordinació amb el Patronat Municipal de
Turisme i l'Oficina dels Jocs Olímpics:

- Impulsar una campanya per al coneixement cultu¬
ral (arts, ciències, gastronomia) a la costa est dels
E.E.U.U.

- Aprofundir l'agermanament amb les ciutats de
Boston, Colònia, Milà i Montpeller.

- Promoure una exposició sobre la Barcelona dels
anys 1888-1936 a Londres i a d'altres ciutats euro¬

pees, i una altra sobre disseny català, a la costa est
dels E.E.U.U.

B. Objectius per deu anys

El principal objectiu de l'Àrea pels propers deu anys,
és d'aconseguir que els Jocs Olímpics de 1992 se
celebrin en una Barcelona coneguda arreu delmón,
amb clares senyals d'identitat d'ordre cultural, co¬
mercial, científic i esportiu. Amb aquesta finalitat
s'endegaran a través del Servei de Projecció Interna¬
cional un seguit d'accions en els quatre nivells ja
esmentats.

Així, es faran exposicions sobre Cultura i Art de
Catalunya a les principals capitals delmón, principal¬
ment als E.E.U.U., a l'U.R.S.S. i a Europa, intercan¬
vi d'exposicions amb d'altres Museus dels països
esmentats i celebració de setmanes culturals.

Es potenciarà la Fira de Barcelona, i també el Port i
l'Aeroport, tant des del punt de vista comercial com
turístic i, d'acord amb les Universitats, s'emprendrà
una política de conferències i cursos especialitzats.
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Les realitzacions concretes mínimes del QUADRIENNI 1984-1987

Després d'assenyalar els grans objectius generals,
d'avaluar els recursos probablement disponibles i
d'apuntar els elements d'incertesa que emmarquen
el futur immediat, aquest Programa d'actuació ha
enumerat els objectius i les realitzacions que perse¬
guiran les Àrees de l'Administració Municipal en el
període 1984-87. Però més enllà d'errors i d'incerte¬
ses, de manera plenament responsable, l'Ajunta¬
ment vol indicar aquell conjunt de realitzacions que,
com amínim i d'acord amb la prioritat social que els
concedeix, es compromet a materialitzar en els
propers quatre anys, acompanyades de la seva valo¬
ració, en la majoria dels casos, per mostrar-ne la
seva viabilitat essencial.

Aquest conjunt es detalla a continuació, de manera
sintètica;

Polisportius : a l'Espanya Industrial, RENFE-
Merídiana, Mercat del Peix.

Piscines : Poble Nou, Trinitat VeUa, Creueta del Coll.

Només aquest subconjunt del Pla d'Equipaments
Esportius val 1.450 milions de ptes, una part majori¬
tària dels quals serà finançada per d'altres Adminis¬
tracions Públiques.

Pistes d'atletisme : consolidar i millorar les de les
"Llars Mundet" (amb la Diputació), i les de l'AISS
de Sant Andreu (amb la Generalitat).

En general, el 20% del pressupost esportiu es consa¬
grarà a obres d'interès de districte i escolar. Aporta¬
ció Municipal 900 milions

1. Creació de 14.000 places públiques escolars
d'E.G.B., mitjançant noves construccions, remode-
lació d'escoles existents i reconversió d'altres es¬

coles 500 milions

Regularització al màxim del nombre d'aules per
escola per tal de garantir la continuïtat del cicle
escolar, i desenvolupar el Pla de seguretat, manteni¬
ment i millora de les escoles 1.000 milions

2. Adaptació de la nau de tallers municipals (Mercat
de les Flors) per a espai teatral 25 milions

3. Primera fase de la reconstrucció de la Casa de
Caritat i instal·lació de la nova agrupació de museus,
més l'ús, en conveni amb laDiputació, del Teatre de
la Casa de Caritat 1.000 milions

7. En el terreny esportiu, però amb l'objectiu especí¬
fic dels Jocs Olímpics:

- Construcció del Palau d'Esports Olímpic en col·la¬
boració amb la Diputació (Cost Total: 1.800 mi¬
lions). El projecte s'adjudicarà el gener de 1984.
La realització estarà acabada pel Campionat
mundial de bàsquet del 1986. Aportació Muni¬
cipal 450 milions

- Construcció de l'Estadi Olímpic a l'Estadi de Mont-
juï c (projecte i preparació) 175 milions

- Construcció del Velòdrom , finançat a terços per
l'Ajuntament, la Generalitat i la Federació de Ciclis¬
me; els terrenys, els posarà l'Ajuntament. Estarà
llest el juny del 84 i s'hi celebraran els Mundials de
Ciclisme del Setembre de 1984 200 milions

4. Construcció i instal.lació de la biblioteca dels
Museus d'Art al Convent dels Àngels en col·labora¬
ció amb el Parlament (Cost Total: 260 milions).
Aportació Municipal 156 milions

5. Construcció de l'Auditorimunicipal (3.000 places
i sales annexes), finançat pel Ministeri de Cultura
(un 25% a través del Fons de Compensació Interte¬
rritorial); serà a càrrec de l'Ajuntament la infrastruc¬
tura urbanística del conjunt, en terrenys annexos a
l'estació del Nord, segons avantprojecte encarregat
per l'Ajuntament (Cost Total: 980 milions). Apor¬
tació Municipal 280 milions

6. Execució d'una part important del Pla d'equipa¬
ments esportius, de la qual cal destacar:

8. Realització del "Projecte Jove" de la Ciutat de
Barcelona, com a contribució de l'Ajuntament a
l'Any Internacional de la Joventut declarat per l'ONU
(1985), i probable celebració del Congrés Mundial
de la Joventut (UNESCO) i de la Trobada de joves
de les ciutats del món a Barcelona l'any 1985 .

9. Construir noves capelles funeràries i nous nínxols
al Cementiri del Nord; finançar les inversions amb
els ingressos propis de l'Institut

Capelles 70 milions
Nínxols 1.006 milions

10. Pla de prevenció de la mortalitat infantil als
Districtes V i XII.
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11. Creació del Consorci d'Hospitals Públics de
Barcelona.

ció variable que assigni l'ús de la xarxa viària als
diferents fluxos de trànsit a les zones d'entrada i
sortida de la Ciutat 550 milions

12. Creació i adequació del Centre delMediUrbà de
Barcelona (Hivernacle) 68 milions

13. Construcció de 2 mercats nous, a la Sagrada
Família i al Polígon Canyelles, remodelació i refor¬
ma de tres dels mercats existents i dotació de nous
serveis a tota la xarxa 942 milions

- Inici de la descentralització de la gestió, però
potenciant al mateix temps una política d'equipa¬
ments comercials a l'àmbit de la Ciutat i Corpora¬
ció Metropolitana d'acord amb la Generalitat.

14. Acabament de les obres de l'últim tram de
l'aqüeducte Ter-Llobregat que entrarà en funciona¬
ment dintre l'any 1985 282 milions

21. Descentralització del Servei d'Extinció d'Incen¬
dis amb la construcció de 3 subparcs i un parc i
renovació a fons del Parc Mòbil .... 500 milions

22. Equipament i consolidació del Servei de Protec¬
ció civil 100 milions

23. Remodelació de l'ús i explotació del Poble Es¬
panyol amb convenis de col·laboració amb la inicia¬
tiva privada 10 milions

24. Reconstrucció del PavellóAlemany deMies Van
der Rohe, abans del març del 1986 ... 50 milions

25. Augmentar el control de la contaminació de la
ciutat 150 milions

15. Organització descentralitzada del Servei de Nete¬
ja i gestió directa, com a experiència pilot i element
de control de les contractes, d'una zona de 300.000
habitants 260 milions

16. Millora dels sistemes i procediments de neteja,
d'acord amb al resultat del Concurs Internacional
d'Idees i modernització del sistema de recollida
mitjançant contenidors i la construcció de dues
estacions urbanes de transferència de deixalles . .

265 milions

17. Execució del Pla d'Empresa de Transports de
Barcelona i FerrocarrilMetropolità, amb una inver¬
sió prevista de 13.561 milions, en col·laboració amb
la Generalitat i la Corporació Metropolitana.

26. Creació, acabament i consolidació de la Xarxa
Bàsica de Centres Cívics:

- Guinardó, Sant Martí de Provençals, Sant Andreu,
Hostafrancs, Sarrià, Sagrera, Torre Llobeta, (fets)
- Can Farrero, Cotxeries de Sants, l'Artesà, Ciutat
Meridiana, Trinitat Vella, Sedeta (en construcció,
per fer o gairebé acabats)
- Can Déu (Les Corts)
- Integració a la xarxa dels centres, amb gestió
d'Àrea: Erasme de Janer, Pau Casals, Transforma¬
dors (Ausiàs Marc)
Total 221 milions

27. Construcció i funcionament de Centres Oberts
de Serveis Socials i de Serveis Comunitaris

500 milions

18. La SocietatMunicipal d'Aparcaments realitzarà,
com a minim, els aparcaments subterranis del
c/Vilardell a Sants, de la plaça delNord a Gràcia, del
c/ Urgell- entre Manso/Tamarit, a més de l'acaba¬
ment dels de l'av. Gaudí, places del Sol i de Lesseps i
la cessió a la Fira del de Rius i Taulet.

Per tal de fer-ho, s'ampliarà el capital de la Societat
(100% municipal) 500 milions

19. Ampliació de l'Àrea centralitzada de Trànsit (semà¬
fors), amb equipament informàtic . 1.070 milions

20. Instal·lació de sistemes de control de senyalitza-
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28. Realització del programa de reordenació del
Centre Històric de Barcelona (Raval, Santa Cateri¬
na, Ribera, Sant Pere i Barceloneta), prioritat a la
rehabilitació del patrimoni arquitectònic i a la realit¬
zació del projecte "del Liceu al Seminari" i col·labo¬
ració amb la iniciativa privada a Bamacentre.

29. Acabar els parcs públics:

Escorxador 1984 55 Milions
Espanya Industrial 1985 65 Milions
Creueta del Coll 1984 (primera fase) 420 Milions
Pegaso 1985 270 Milions
Renfe-Meridiana 1985 (primera fase) 600 Milions
Clot 1986 230 Milions



30. Xarxa viària bàsica: 35. Dignificació i ampliació de les seus dels Districtes.

- Avançar en la construcció del Cinturó litoral: unir
per un túnel el tram que acaba a Montjuïc amb el
moll Bosch i Alsina, desdoblar el pont de l'avinguda
Icària i iniciar les obres del tram Icària al Besòs.

- Iniciar les obres del segon cinturó en el tram de
l'anell de Valldaura aMeridiana. Obertura d'un nou
vial que desdobli la via passeig de Sant Gervasi

- Passeig de la Bonanova.

- Unir el 1er. i el 2on. cinturó a través del túnel de la
Rovira i del carrer Lisboa.

Total, 5.805 milions

31. Urbanització d'espais al Carmel i a la Vall d'He-
brón, segons el PERI: construir cotxeries de Metro,
començar el Parc d'Hebron i posar en funcionament
el túnel de la Rovira.

32. Conveni amb la Telefònica i TVE per a l'instal.la-
ció i explotació d'una televisió per cable.

33. Campanya mundial de projecció internacional
de Barcelona.

34. Millora i nova instal.lació i equipament de l'Ar-
xiu i la Biblioteca municipals.

36. Dotar els Districtes amb recursos per a inversió
equivalents al 10% de la inversió en Infrastructura
Urbana programada per l'Ajuntament per a tot el
període.

37. Continuar amb el pla de retolació de carrers
aprovat per la C.M.P. que inclou completar la catala¬
nització dels rètols, la renovació de les plaques en
mal estat i esmenar els errors existents.

Això representa un programa d'actuació que preveu:

En 1984: completar Gràcia, les Corts, la Barcelone-
ta, el Clot, Sarrià Sud, Sants, Horta i Sant Gervasi.

En 1985: l'Eixample, Poble Nou, Guinardó i Sant
Andreu.

En 1986: la resta de la ciutat.

I l'establiment de nous sistemes de retolació d'acord
amb un concurs públic que es realitzaria el 1984.

Total 100 milions

38. Creació d'un cadastre que incorpori la informa¬
ció cartogràfica mecanitzada de la ciutat a escala
1:500 i permeti la gestió de la propietat urbana. Inici
1984. Acabament 1987 1.200 Milions
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