
INFORME AL CONSELL PLENARI
SOBRE LES ACTUACIONS

MUNICIPALS
2003-2005



2

Introducció

La redacció del Programa d’Actuació Municipal 2004-2007 ha comptat amb un procés
participatiu sense precedents que involucrà nombroses associacions i ciutadans que
efectuaren més de 1.200 aportacions. D’aquest procés n’ha resultat un ambiciós
programa de govern amb 1.235 mesures que situen l’atenció a les persones i l’impuls i
reforç de les polítiques de proximitat com a principals elements de govern i gestió de la
nostra ciutat. El Programa d’Actuació Municipal (PAM) és aprovat pel Consell Plenari
el 6 d’abril de 2004.

Podríem definir el desenvolupament del PAM sobre quatre eixos:

 La generació i potenciació d’una ciutat inclusiva, generadora de benestar, justa i
preocupada pel detall: una ciutat que ofereix més habitatge assequible, més serveis
socials, més educació i atenció a les persones.

 La gestió integral de l’espai públic -la ciutat compartida- a través d’un bloc de
polítiques públiques concordants: la mobilitat (transport públic i gestió del trànsit),
el treball de la convivència en valors i civisme, el manteniment i neteja de carrers,
places i barris, el desenvolupament de noves àrees de centralitat urbana,  l’exercici
de l’autoritat democràtica generadora de major seguretat o l’increment del verd urbà
entre d’altres.

 El treball per una ciutat activa i dinàmica amb projecció exterior i generadora
d’oportunitats que permeti el desenvolupament professional de tots els ciutadans i
ciutadanes, l’increment de l’ocupació, el reforç del comerç urbà tradicional i el
posicionament del teixit productiu en el context de l’economia del coneixement i les
noves tecnologies.

 El reforçament institucional de la nostra ciutat i la seva projecció en la comunitat
política i social a través del desenvolupament d’un govern local més fort, amb més
serveis per atendre les necessitats de tots i totes. Aquest és l’espai de l’imminent
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obtenció de la Carta Municipal i la restitució de l’àmbit metropolità com a veritable
eina de govern i gestió dels assumptes que més preocupen al nostre territori.

Discorrent per un mateix camí, el PAM 2004-2007 desenvolupa el Programa
d’Inversions Municipals (PIM), que preveu una dotació global de 2.233 milions
d’Euros: 1.408 milions d’inversió directa, 390 milions d’inversió consolidable
(aparcaments, mobilitat i serveis –BSM- i habitatge –PMH-) i 435 milions de
transferències. Aquests imports confirmen un alt volum d’inversió que consolida el
nivell de despeses de capital assolit en el període 2000-2003. Per aquest mandat l’esforç
es manté però canvia l’accent: les previsions d’inversió en matèria de sòl i habitatge
gairebé es dupliquen (435 milions d’Euros) i creix la inversió en equipaments (200
milions d’Euros) i en espai públic i medi ambient (453 milions d’Euros). D’aquesta
manera, el Programa d’Inversions 2004-2007 reforça el to i la sensibilitat de les mesures
del Programa d’Actuació Municipal: dóna importància màxima a la proximitat, a la
dotació i el manteniment dels barris i, en definitiva, a les persones.
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1.- Les línies d’acció de govern per a la ciutat

1.1.- Barcelona té cura del civisme

Barcelona és una ciutat que ha crescut i que s’ha caracteritzat i es caracteritza per tenir
un model de convivència i de respecte força bo. No obstant, alguns factors, fruit del
propi creixement com a ciutat, com la densitat d’interaccions, nous usos de l’espai
públic i el mateix dinamisme de  Barcelona provoquen nous reptes sobre l’actitud de la
ciutadania vers la mateixa ciutadania  i vers  la pròpia ciutat. La ciutat densa i extensa
tendeix cap a actituds individualistes que provoquen un distanciament de l’individu
respecte el seu veí i la pròpia ciutat, i que dificulten la convivència. L’Ajuntament de
Barcelona ha de recuperar aquests nivells de civisme i corregir algunes actituds i alguns
hàbits, tot promocionant valors de civisme i solidaritat, cada vegada més en desús.

Així doncs, l’any 2003 l’Ajuntament de Barcelona va presentar el Pla per promoure el
civisme a la ciutat, aquest pla apel·la a la responsabilitat compartida entre l’Ajuntament,
al que pertoca proveir de serveis, i la ciutadania, a qui pertoca tenir cura de l’entorn. El
Pla pel Civisme en aquest mandat es desenvolupa a través de 5 eixos temàtics:

 Neteja
 Soroll
 Espais de convivència
 Animals de companyia
 Mobilitat

Un dels instruments d’assessorament i participació del  pla pel Civisme és la Comissió
de Civisme formada per una cinquantena de representants de diferents àmbits i sectors
de la ciutat que assessora i és l’altaveu de les propostes municipals que es formulen per
promoure el civisme a la ciutat.

El treball territorial barri a barri ha estat una de les línies importants de treball per a la
consolidació del Pla per a la promoció del Civisme durant l'any 2004. S'han realitzat
més de 160 actes ciutadans, amb la participació del teixit associatiu, en diferents espais
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de la ciutat, de manera que la difusió del missatge, almenys en un primer nivell, ha
quedat garantida.

També s’han establert diverses maneres de col·laboració amb entitats ciutadanes,
mitjançant la signatura de convenis que contemplen, entre d’altres compromisos, la
contractació d’un dinamitzador del Pla per a cada districte.

1.2.- Barcelona treballa per un habitatge assequible

L’Ajuntament, amb competències limitades en matèria de l’habitatge, ha fet en aquest
mandat un esforç important per minorar la situació preocupant dels preus de l’habitatge
a la ciutat i les dificultats d’accés que se’n deriven. L’esforç s’ha fet en dos sentits, per
una banda demanant a la Generalitat i al Govern Central, veritables agents substantius
d’aquesta política pública, actuacions concretes i per l’altra, engegant un ambiciós Pla
de l’Habitatge per al mandat 2003-2007 que només l’any 2004 va incorporar gairebé
2.000 habitatges protegits al parc de la ciutat.

El juliol del passat any el Plenari va aprovar dues mesures de govern que definien nous
emplaçaments per a habitatges assequibles de protecció i per a habitacions de
residències assistides i d’estudiants. Més tard, es va sol·licitar a la Generalitat la inclusió
dels barris de Roquetes i de Santa Caterina com a “Barris d’Atenció Especial”, i el
febrer d’enguany es va impulsar la declaració del barri de El Carmel com a Àrea
d’Extraordinària Rehabilitació Integral (AERI).

El novembre de l’any passat Barcelona va formalitzar la petició al Govern Central de
que es tripliquin les subvencions per rehabilitació de barris i que es passin dels 5
milions d’Euros anuals a 15 milions. El maig d’enguany s’ha formalitzat la petició
d’incloure els barris de Poble-Sec i Trinitat Vella al pla de “Barris d’Atenció Especial”.

L’abril d’enguany, el Consell Plenari va aprovar dues mesures que continuen concretant
el Pla de l’Habitatge. La primera mesura determina nous emplaçaments per a la
construcció de 1.362 habitatges de protecció.
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La segona mesura concreta la formulació de la Memòria Social de l’Habitatge com a
document annex als nous planejaments urbanístics. Aquesta memòria social  ajudarà a
valorar amb major precisió les necessitats d’habitatge de les noves zones del
planejament i, alhora, indicarà quins són els ciutadans i ciutadanes destinataris dels
habitatges de protecció.

L’Ajuntament no s’ha conformat en veure que és el que passa de forma passiva i ha
optat per generar noves tipologies d’habitatge, com els destinats per a joves dins del Pla
10hj, les residències d’estudiants o els apartaments amb serveis per a gent gran.

1.3.- Barcelona segura amb autoritat i convivència

Una de les màximes preocupacions del govern de la ciutat és el treball per fer de
Barcelona una ciutat cada dia més segura i més cívica. El grau de democràcia d’una
ciutat es mesura pel fet que els seus espais i carrers puguin ser recorreguts amb
seguretat, per tots i cadascun dels seus ciutadans. Hem treballat durant aquest mandat
per generar una major coordinació i cooperació policial davant l’arribada dels Mossos
d’Esquadra que permeti la vertebració d'un model de seguretat nou i específic per a la
ciutat de Barcelona que, per la seva condició de capital de Catalunya i per les seves
característiques (densitat de població, centre turístic i de negocis, una policia local de
2.500 membres i més de 100 anys d'història, etc.) ha demanat probablement un esforç
suplementari respecte els acords de desplegament d'altres ciutats catalanes.

Aquest nou model policial està basat en la proximitat i la cobertura territorial de tots els
districtes de la ciutat amb una comissaria de Mossos i una caserna de Guàrdia Urbana.

Paral·lelament, estem treballant per tal que la Guàrdia Urbana sigui un cos policial més
operatiu, més proper als barcelonins i més present als carrers de la ciutat, una veritable
policia de proximitat. Per assolir aquest objectiu, estem posant els mitjans per rejovenir
la plantilla i incorporar nous agents, per adquirir noves eines més tecnificades i vehicles
de darrera generació, per oferir, en definitiva, una resposta més eficient a les demandes
ciutadanes.
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1.4.- Barcelona neta i saludable

En el darrer quart de segle Barcelona ha fet un esforç ingent per millorar i adequar el
seu espai públic fins a convertir-lo en un instrument bàsic per construir una ciutat
integradora i socialment cohesionada.

El nostre model urbà es basa en un espai públic de qualitat, capaç de generar
convivència i civilitat, dos valors essencials en una ciutat densa i múltiple com
Barcelona. Hem generat nous espais urbans arreu de la ciutat. Ho hem fet en totes les
nostres actuacions, des de les més grans, com ara la zona Fòrum, fins les més petites,
aquelles que poden trobar a qualsevol carrer o qualsevol plaça de tots els barris de
Barcelona. Hem fet que la qualitat urbana s’estengui arreu de la ciutat.

Hem de seguir treballant en aquesta línia, però també hem de incrementar el nostre
esforç per mantenir l’ampli patrimoni d’espai públic que hem construït en aquest anys.

Això s’ha traduït en el Pla de Manteniment Integral de l’Espai Públic, en el que
invertirem 130 milions d’Euros i gràcies al qual en acabar el mandat s’hauran renovat
completament 600 carrers de la ciutat. Només en acabar aquest any s’hauran iniciat les
obres a 390 carrers.

Es tracta d’un pla amb el que anem molt més enllà de la simple conservació, per
afrontar una autèntica renovació continuada amb la que modernitzem la nostra ciutat,
amb més i millors elements d’enllumenat, senyalització o arbrat, sense oblidar les
imprescindibles millores en el camp de l’accessibilitat.

Actuar sobre l’espai públic significa també incidir en la neteja dels carrers –i en aquest
sentit és destacable l’increment que ha viscut la recollida selectiva -, la pavimentació i
la lluita contra el soroll. L’esforç fet per les entitats presents a l’Acord Cívic per una
Barcelona Neta i Sostenible per aconseguir la imprescindible corresponsabilitat i impuls
dels canvis d’hàbits que suposa construir una ciutat cada cop més curosa amb el seu
entorn.
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L’Ajuntament ha impulsat l’increment de la superfície verda i l’arbrat viari. L’any 2004
Barcelona ha guanyat 10 noves hectàrees de verd urbà de les quals 6 corresponen a la
urbanització de l’àmbit Fòrum (Parc dels Auditoris, Plaça Fòrum i enjardinament Garcia
Faria). S’ha realitzat un nou enjardinament d’interior d’illa a l’Eixample (interior Joan
Brossa) i s’han enjardinat diversos interiors residencials, entre d’altres, el polígon de
habitatges de Roquetes.

L’esforç s’efectua no només per créixer sinó per rehabilitar i condicionar els espais
verds existents. En aquest sentit, el programa de rehabilitació integral de parcs ocupa
una part significativa de l’esforç inversor de l’Ajuntament en la línia de treball intensiu
en infrastructures i serveis d’espai públic que inspira el Programa d’Actuació
Municipal.

1.5.- Barcelona innovadora i de progrés amb noves oportunitats socials

Barcelona ha estat sempre una ciutat acollidora, i als darrers temps ho ha demostrat amb
escreix; ha estat capaç d’acollir un nombre important de nouvinguts convertint la
pluriculturalitat en una riquesa social integradora.

A la vegada, els ràpids canvis socials i econòmics del nostre entorn proper estan
generant noves situacions de risc d’exclusió. L’acció de govern de l’Ajuntament de
Barcelona ha permès que les desigualtats socials entre els diferents barris hagin
disminuït tal i com posa de manifest l’índex sintètic de desigualtat social que ha
evolucionat en un doble sentit: d’una banda tots els barris han millorat en els darrers 5
anys i, a la vegada, les distàncies socials entre els barris s'han reduït de manera que el
conjunt de la ciutat és cada vegada més cohesionat i solidari.

Els objectius previstos amb el Programa d’Acció Municipal 2004-2007 van en la línia
d’aprofundir aquesta acció que continuï i intensifiqui els trets que fan de Barcelona una
ciutat inclusiva i solidària; i les accions realitzades en el temps transcorregut de mandat
s'orienten en aquest sentit. Entre les més importants cal destacar:

 L’increment de l’atenció a persones sense sostre generant un treball en xarxa.
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 L’extensió del servei de teleassistència tendint a la universalització del servei.
L’Ajuntament de Barcelona ampliarà en els propers tres anys el servei de
teleassistència arribant a un total de 25.000 persones grans que viuen soles a la
ciutat gràcies a l’acord amb l’IMSERSO i la FEMP.

 L’aprovació del Pla d’Inclusió Social
 La creació de nous equipaments socials a la ciutat de Barcelona (habitatges amb

serveis per a gent gran, atenció residencial i de centre de dia, etc.)
 L’avenç en l’elaboració d’un Programa Municipal d’Acció Comunitària
 L’avenç en l’acompliment de la Carta Municipal en l’àmbit dels serveis socials, amb

la propera en la constitució del Consorci de Serveis Socials amb la Generalitat de
Catalunya

 Els treballs per a l’elaboració d’un complet Pla d’Equipaments de la ciutat.
 La creació de centres d’atenció a toxicòmans d’extrema marginalitat en diversos

districtes de la ciutat en el marc de l’estratègia consensuada en el grup polític de
drogues de l’Ajuntament.

1.6.- Barcelona participativa

A Barcelona hem anat construint un sistema de govern i gestió que combina
descentralització, sistemes d’atenció al ciutadà, ús de les tecnologies de la comunicació
i administració oberta. Aquest sistema ha permès desenvolupar una cultura política
pròpia on l’acció de govern ha de comptar amb la complicitat dels ciutadans. La
participació ciutadana ha estat i és per a Barcelona una opció de gestió estratègica,
lligada a la governabilitat i la generació de benestar. L’Ajuntament vertebra aquesta
convicció a través de dos grans eixos de polítiques:

 La participació ciutadana entesa com a eina de govern, planificació i avaluació de
l’acció municipal

 La participació ciutadana entesa com agència de serveis participatius

Durant aquest mandat s’ha elaborat un nou marc de participació amb el
desenvolupament i implementació dels reglaments derivats de les Normes Reguladores
de la Participació Ciutadana, aprovat l’anterior mandat, i que constitueix el marc
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normatiu per als propers anys. El Reglament desenvolupa els aspectes relatius a la
participació ciutadana recollits a la Carta Municipal, i també inclou aquells
compromisos adquirits per l’administració municipal en d’altres cartes, en especial els
de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat, on Barcelona es
compromet no només a garantir la participació sinó a promoure-la activament.

Hem creat el Consell de Ciutat, màxim òrgan consultiu i de participació de
l’Ajuntament de Barcelona. Aquest esdevé l’autèntic senat on s’hi troben i representen
les forces més actives de la ciutat colze a colze amb els actors institucionals. En el marc
del Consell s’estan elaborant tres llibres blancs per cadascun dels reptes plantejats en
aquest mandat: habitatge, immigració i espai públic. El Consell és l’instrument que està
en condicions de conèixer i debatre el Programa d’Actuació Municipal, els objectius i
mesures principals del Govern de la ciutat per a aquest mandat 2004-2007.

Un dels objectius d’aquest mandat és la creació de Consells Sectorials en aquelles àrees
on encara no existeixin i corresponguin. Durant el 2004 es constitueix el Consell de
Gais i Lesbianes i Homes i Dones Transsexuals. Actualment a l’Ajuntament tenim 18
consells de participació.

Des del centre Torre Jussana – Serveis Associatius s’impulsen i es tiren endavant
diferents instruments de participació: la Mostra d’Associacions de la Mercè, les Mostres
de Comerç i Fires d’Entitats dels districtes de la ciutat, el fòrum Primavera de les
Associacions o el Premi Barcelona. El Pla de treball de Torre Jussana està dissenyat a
partir de recomanacions i directrius sorgides de les pròpies associacions, moltes de les
quals conformen el Consell Municipal d’Associacions de Barcelona (CMBA).

Amb la consolidació dels districtes després de 20 anys, s’endega el Pla “La Barcelona
dels Barris” amb l’objectiu de reconèixer i impulsar els Barris com espais urbans amb
personalitat diferenciada, lògiques pròpies de cohesió interna i unitats territorials
bàsiques de convivència. Un projecte, doncs, conseqüència natural de la maduració dels
processos de participació, descentralització i proximitat local que ha de permetre
establir la delimitació i denominació dels barris de la ciutat i determinar les funcions i
dotacions que correspondran als barris com a àmbits per a la planificació, la dotació
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d’infrastructures, equipaments i serveis de proximitat i la participació ciutadana. Una
vegada consensuat amb tots els grups municipals i constituïda la Ponència el dia 7 de
març (amb representants de Grups Municipals i Experts), es va iniciar el treball de la
Comissió d’Experts (reunions mantingudes els dies 11 i 25 d’abril i 9 de maig).

En paral·lel als treballs d’aquesta Comissió, el Pla es troba en una fase de treball intern
amb els districtes i d’informació i comunicació a la ciutadania a través del moviment
associatiu.

1.7 Barcelona sostenible

Barcelona treballa acuradament per aconseguir que els valors de la sostenibilitat
penetrin a la societat i passi a ser part de la nostra cultura ciutadana, fins aconseguir que
les conductes individuals canviïn en conseqüència. Amb aquest propòsit ens hem dotat
de l’Agenda 21 Local com instrument per construir una ciutat que expressi dia a dia el
seu compromís i el seu rigor envers el medi ambient.

És un treball que fem, també, en benefici de la nostra convivència i de la nostra cohesió
social. Defensem l’entorn, la natura i el medi, per defensar la nostra cultura, la nostra
societat i el fet que la gent pugui viure i conviure en un espai concret i reduït que és la
ciutat de Barcelona.

L’Ajuntament aprofundeix en la política d’estalvi energètic i de promoció d’energies
renovables. S’ha potenciat l’Agència Local d’Energia amb un increment de plantilla i
pressupost. S’ha posat en marxa la primera fase de l’Observatori d’Energia de
Barcelona. Es promou la certificació energètica amb l’impuls d’un grup de treball amb
els agents implicats per desenvolupar la metodologia de la certificació. En paral·lel
s’estan buscant emplaçaments per a la realització de proves, en edificis municipals. S’ha
establert, també, un acord amb l’Institut Català de l’Energia (INCAEN) per utilitzar
aquesta metodologia a nivell autonòmic.

Des de l’aplicació de l’ordenança solar tèrmica, s’han instal·lat 24.531m2 de superfície
de captació, amb una producció estimada de 19.625MWh/any.



12

Per a l’impuls de la producció fotovoltaica s’estudia els millors emplaçaments per a la
ubicació de centrals segons uns criteris de viabilitat (existència d’obra civil, orientació,
visibilitat, etc.) en els diferents districtes, per a l’elaboració d’un pla 2005-2006
d’instal·lacions per producció fotovoltaica. Al mateix temps, s’ha iniciat un estudi per a
l’elaboració d’una possible ordenança solar fotovoltaica.

S’ha constituït la Taula per a l’impuls de l’energia solar. i s’ha creat un grup de treball
d’energia en el Consell municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat. S’ha iniciat la
revisió de l’ordenança solar tèrmica, per simplificar els tràmits. S’han elaborat diversos
materials d’informació i guies dirigides a les comunitats de propietaris.

S’està fent un estudi per analitzar els recursos eòlics de la ciutat mentre s’acaba la
redacció de l’informe de viabilitat del Parc Eòlic.

Soroll
Les previsions en matèria de minoració de contaminació acústica són:

 Adaptació Ordenança Soroll a les noves Normatives, prevista per 2006.
 Elaboració del Mapa estratègic del Soroll a Barcelona, previst per 2006.
 Definició del Pla d’Acció que fixa la Comissió europea, previst per 2007.

S’ha elaborat el nou Pla de Minimització de la contaminació acústica 2005-2007, amb
prioritats en la gestió, control i sanció de les incidències i en la comunicació amb els
ciutadans. S’han establert 4 acords-compromís (ambulàncies, contractistes, tallers i
repartidors a domicili) i es preveuen per al 2005 3 més: 061, gremi d’instal·ladors d’aire
condicionat i gremi de transportistes.

Aigua
Aplicació efectiva del Programa de vigilància sanitària d’acord amb el RD 140/03 sobre
aigües de consum públic.
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Malgrat l’extraordinària sequera d’enguany, es manté el baix consum d’aigua potable
per l’Ajuntament. Així, els 6 primers mesos de 2004 s’han consumit 3,198 hm3,
quantitat que permetrà mantenir el nivell total de 7,848 de l’any 2003 tot i la manca de
pluja. El consum d’aigua de subsòl en substitució de l’aigua potable, també
s’incrementa any rera any, amb un creixement superior al 28% l’any 2004 en relació al
2003.

Racionalització i pacificació del trànsit.

El model de mobilitat de Barcelona, tot i que avui per avui es pot qualificar de

raonablement sostenible, mostra indicis de què, si no s’apliquen mesures preventives, la

tendència ens portarà a una situació de congestió insostenible.

La regulació de l'aparcament a través del preu i del temps d'estada és una eina de

mobilitat contrastada i aplicada amb èxit en altres ciutats espanyoles i europees, com

Granada, San Sebastià, Madrid, Paris, Amsterdam, Edimburg, Lió o Londres.

L’Àrea Verda té tres objectius principals: descongestionar el centre de la ciutat, ordenar

l’espai públic i millorar la qualitat ambiental.

1.- Descongestionar el centre de la ciutat, fomentant un ús racional del vehicle privat

(reduint, per tant, el nombre de desplaçaments) i afavorint els desplaçaments en

transport públic.

Es calcula que la implantació de l’Àrea Verda permetrà reduir un 10% el nivell de

trànsit. La reserva de places per residents dissuadirà de l’ús del cotxe particular a moltes

persones de fora de la zona, i eliminarà molts moviments de vehicles que busquen un

forat per aparcar. Les dades de les dues primeres setmanes de l’Àrea Verda mostren que

la seva implantació ha comportat una disponibilitat de places lliures al carrer (entre un 7
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i un 12% a l’Eixample, i entre el 2 i el 5% a Ciutat Vella), i, per tant, una major facilitat

dels veïns per estacionar a prop de casa seva.

2.- Ordenar l’espai públic, facilitant l’aparcament als veïns dins la seva zona de

residència. Segons les dades resultants de les dues primeres setmanes de funcionament

de l’Àrea Verda, el 90% de les places verdes estan ocupades per veïns de la zona

corresponent, que disposen del distintiu.

El fet que l’espai estigui regulat i vigilat farà disminuir molt la indisciplina en

l’estacionament, la presència de cotxes abandonats a la via pública o la compra-venda

il·legal de vehicles al carrer.

3.- Millorar la qualitat ambiental.

Menys cotxes vol dir menys soroll, menys fums i, en definitiva, una ciutat més amable.

Cal tenir en compte que la circulació és de llarg, la primera font de contaminació

acústica i atmosfèrica.

Aquesta mesura, que preveu una inversió inicial de 22 milions d’Euros i un retorn de 4

milions d’Euros, no és precisament una mesura recaptadora. La seva pròpia definició

com a taxa municipal diu que allò recuperat es destinarà a millores en transport públic.

Per l'altra banda, l'Ajuntament està destinant anualment 66 milions d’Euros al

finançament del sistema metropolità de transport públic.

L’Àrea Verda és una mesura consensuada. Tots els membres del Pacte per la Mobilitat
han estat convocats i reunits, alguns en més d'una ocasió, per debatre-la. En el període
d'al·legacions, només van haver-hi 3: dels dos partits polítics de l'oposició i del Consell
de Gremis, qui només hi introduïa algunes esmenes. Al Plenari del Pacte de la Mobilitat
de desembre passat es va aprovar globalment. S’ha parlat amb tots els col·lectius que ho
han demanat (Gremi de Garatges, Consell de Comerç, Consell de Gremis, etc.). Els
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districtes afectats l’han explicat públicament i a les associacions de veïns i altres
entitats.

1.8.- Barcelona innovadora i de progrés amb noves oportunitats

Barcelona és una ciutat que genera oportunitats de desenvolupament professional. El
tercer trimestre de 2004, la ciutat comptava amb 980.000 afiliats a la Seguretat Social.
Si es tenen en compte les dades d’afiliats a altres mutualitats el nombre total de llocs de
treballs localitzats a la ciutat supera el milió, xifra que representa un màxim històric. La
taxa d’ocupació femenina a Barcelona és superior a l’Europea i es situa 10 punts per
sobre de l’espanyola. L’any 2004, l’atur registrat femení s’ha reduït un 3,5%. Es tracta
de l’evolució més favorable d’aquesta magnitud en els darrers quatre anys.

A través de l’Agència Barcelona Activa apropem les oportunitats per al
desenvolupament professional de tothom i especialment a aquelles persones amb
dificultats per assolir nivells elevats d’inclusió social i laboral. En aquest sentit, l’any
2004 comptabilitzàvem 17.678 participants a les activitats d’accés, inclusió i millora de
l’ocupació de Barcelona Activa. El 50% dels participants a les activitats de Barcelona
Activa han estat dones. El 31% dels participants a les activitats d’accés, inclusió i
millora de l’ocupació han estat majors de 40 anys. El 33% dels participants a les
activitats d’accés, inclusió i millora de l’ocupació han estat joves. En el marc del Pla
Jove Formació Ocupació de Barcelona, han participat: 1.668 joves.

A més, l’Ajuntament promou la marca Barcelona en un entorn atractiu per a inversions i
iniciatives de negocis. Per fer-ho disposem d’un ampli catàleg d’accions promocionals,
seminaris, presentacions econòmiques, publicacions i discursos on es dóna especial
èmfasi a la promoció de la marca “Barcelona” com una marca de prestigi i qualitat que
identifica la ciutat i les activitats que duu a terme. Diversos estudis i enquestes avalen
aquesta tasca de promoció. Hem participat als salons internacionals de la logística SITL
(París) i SIL (Barcelona). Hem establert un acord de col·laboració amb Torí i Lió per
impulsar una estratègia comuna euromediterrània.
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1.9.- Barcelona referent mundial

El grau de compliment dels objectius internacionals que ens havíem fixat en iniciar el

nou mandat ha estat altament satisfactori.

Hem estat una peça clau en la creació de Ciutats i Governs Locals Units (París, maig

2004) i la seva instal·lació a Barcelona. Hem renovat la presidència de Metròpolis (maig

2005) i estem fent d’Avinyó 15 la casa de les ciutats del món.

També hem renovat el mandat al front del Comitè Assessor d’Autoritats Locals de

Nacions Unides i durant el Fòrum Universal de les cultures hem pogut celebrar a

Barcelona dos esdeveniment oficials de Nacions Unides: el Dia Mundial del Medi

Ambient i el Fòrum Mundial Urbà.

L’interès per Barcelona a nivell mundial s’ha incrementat i en aquest moment es reben

una mitjana de 300 visites anuals de delegacions de tot el món, que volen conèixer les

principals realitzacions de la ciutat. Es important destacar el creixent augment de

relacions amb el continent asiàtic.

Els consorcis dels que l’Ajuntament forma part s’han consolidat (Casa Asia, IeMED i

CIDOB) i han atret un volum important d’activitat internacional a la ciutat. Foro España

Japón, Foro España China, Cimera Unió Europea-Turquía, Jornada anual World and

Peace i la celebració el proper mes de novembre de la Cimera Euromediterrènia de caps

d’Estat i de Govern, a la qual hi associarem una cimera d’Alcaldes.

En l’àmbit de la cooperació internacional i la solidaritat, en aquest mandat s’ha

consolidat la Direcció de Cooperació com a instrument de coordinació, planificació i

comunicació el que ha permès també la unificació i simplificació dels aspectes

organitzatius i de recursos. El Pla Director de la Cooperació de Barcelona que ens ha de
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permetre renovar i reafirmar l’estratègia de la ciutat i marcar pautes clares i prioritats

per a l’acció municipal es troba en la seva fase final d’elaboració en estret contacte amb

les entitats del sector.

El compromís de dedicar més esforç econòmic a la cooperació internacional s’està

acomplint: l’any 2004 l’Ajuntament va destinat a aquest concepte 4,178 M Euros i

aquest any 2005 hi destina 5,1 M (4,8 en pressupost ordinari més una aportació

extraordinària pel Tsunami de 300.000 Euros).

Dels diferents projectes de cooperació municipal directa destacar la inauguració del
Barcelona Peace Park de Gasa el passat mes de març i el viver d’empreses de Sarajevo
aquest mes de maig. També que Barcelona ha estat escollida per la Comissió Europea
per dur endavant un dels primers 4 projectes pilot de cooperació descentralitzada al
Mediterrani, es tracta del projecte Med’Act en l’àmbit de biblioteques que compta amb
un finançament comunitari de 450.000 Euros.

1.10.- Barcelona reconeguda a la Llei

A l’Estatut,

Ens trobem en ple procés de redacció d’un nou Estatut d’Autonomia de Catalunya i és

moment de reivindicar la contribució del municipalisme a la formació i

desenvolupament de la comunitat política, social i cultural de Catalunya. En aquest

procés, cal assenyalar sense complexes la condició de capitalitat de la nostra ciutat. El

nou Estatut ha de dedicar una atenció especial al fet local i l’Ajuntament ha posat accent

polític en aquests aspectes. Ja tenim accés als documents de treball de la ponència

redactora de l’Estatut i el balanç és encoratjador. El nou Estatut comportarà el

reconeixement explícit, fins ara no ho havia fet, de la condició de Barcelona com a

capital de Catalunya. Es reconeix també la Carta Municipal com el principal instrument

de govern i gestió de la ciutat, de relació i límits d’aquesta amb les altres

Administracions.
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El nou Estatut ha de comportar també l’ampliació i major definició de les competències

locals i l’establiment de l’autonomia local com a principi director conjuntament amb els

principis de suficiència financera, subsidiaritetat i diferenciació. L’Estatut tractarà

també l’esquema bàsic de l’ordenació territorial del país i, aquí, la necessitat de

reconeixement del fet metropolità és un aspecte cabdal. L’Estatut definirà també el marc

financer dels ens locals i en aquest punt hem de demanar la contemplació estricta del

principi d’autonomia i suficiència. L’equip de govern de l’Ajuntament espera, doncs, el

millor desenvolupament possible dels treballs de l’Estatut que ha de conduir a una nova

realitat, de progrés, per al conjunt del País.

A la Carta Municipal de Barcelona,

Ens trobem ja en el tram final de negociació de la Carta Municipal, llei de Barcelona i

vèrtex de govern i gestió de la nostra ciutat. Hem avançat ja, com fèiem esment, en

l’activació dels consorcis amb la Generalitat, que ens permeten incrementar la quantitat

i qualitat de recursos i serveis adreçats a la ciutadania. En aquest darrer tram de

negocació, el que estableix les relacions en matèries competencials de l’Estat, avancem

en l’establiment de la justícia de proximitat i el millor finançament de la ciutat.

Al Govern Metropolità i en el Pla Estratègic Metropolità,

L’Ajuntament porta anys impulsant el reconeixement de la dimensió metropolitana de

Barcelona després que les disposicions d’ordenació territorial de 1987, imposades pel

govern de CiU, fessin desaparèixer els principals instruments de govern d’aquesta

realitat. L’àmbit metropolità de Barcelona es troba dins les sis primeres regions

metropolitanes europees en termes de població i llocs de treball i aquesta realitat no es

pot obviar per més temps. La sensibilitat política de l’actual govern de la Generalitat ens

permetrà restituir l’Àrea Metropolitana durant aquest mandat. Fins ara, el Pla Estratègic

Metropolità ha estat la plataforma d’impuls i, a través dels seus estudis, ha permès

dibuixar les directrius bàsiques de la futura política metropolitana, amb la implicació

dels ajuntaments i els agents econòmics i socials. La Generalitat entra a formar part del
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Pla Estratègic Metropolità el que és un excel·lent signe de canvi en la sensibilitat del

govern del país respecte als problemes i necessitats dels residents metropolitans.

Ens queda ara avançar amb pas ferm i decidit cap a l’efectiva institucionalització de

l’Àrea Metropolitana, encarregada de reforçar i ampliar el marc competencial

metropolità, de fusionar les entitats metropolitanes existents i d’imprimir un nou model

de govern per als nostres territoris en aquest nivell. Tots els municipis metropolitans ens

dotarem de competències d’iniciativa per a la formulació del planejament territorial

d’àmbit metropolità, el pla director urbanístic metropolità i els plans directors sectorials

i plans especials urbanístics. Impulsarem la cultura de concertació en polítiques d’alt

interès territorial com les d’habitatge i infrastructures.

1.11.- La celebració del Fòrum: un nou compromís de Barcelona

Aquests dos anys transcorreguts des de les darreres eleccions locals han dibuixat un

temps de transició i canvi en el context que ens envolta i han estat testimoni de fets que

han posat a prova la capacitat de reacció de l’Ajuntament i la ciutat.

Iniciàvem el mandat amb la celebració del primer Fòrum Universal de les Cultures, un

nou esdeveniment d’abast mundial que ha permès nous impulsos en el desenvolupament

urbà de la ciutat. La idea del Fòrum ha produït un impacte concret, real, positiu i molt

important en el territori. El recinte ha servit per sargir una gran cicatriu de l’Àrea

Metropolitana. Vam decidir fer el Fòrum allà on la ciutat tenia una gran assignatura

pendent de racionalització de l’estructura urbana, de regeneració de la convivència i

d’introducció de la qualitat: a la Mina i al sud-oest Besòs. El projecte urbanístic és per si

mateix part essencial del propi Fòrum.

Abans del Fòrum, l’espai que l’acull era poc més que el no res. Era el racó dels

malendreços de l’Àrea Metropolitana, on hi havia una central tèrmica, una depuradora a
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l’aire lliure i el record, trist, dels afusellats durant la repressió franquista. Per això es va

fer aquí el Fòrum, per convertir un dels espais més degradats de l’entorn metropolità en

un model de desenvolupament i d’urbanisme sostenible i per convertir els records de la

guerra en un lloc de trobada per a la pau.

El Fòrum ha permès impulsar una política de regeneració integral d’una Àrea Urbana

amb importants dèficits i una presència considerable d’instal·lacions i infrastructures

poc amables (depuradora, planta incineradora, etc.). Avui disposem d’un espai públic

d’alta qualitat integrat pel conjunt d’equipaments i infrastructures Fòrum per al gaudi

ciutadà (Centre de Convencions, Edifici Fòrum, etc.). Els recursos esmerçats

ascendeixen a més de 1.100 milions d’Euros que tenen un termini d’amortització previst

fixat en 10 anys a través de l’ocupació intensiva per part dels ciutadans i les institucions.

El Fòrum ha deixat un balanç d’activitats i mobilització ciutadana considerable: 23

exposicions, 3,3 milions de visitants, 139 espectacles, més de 430.000 espectadors i més

d’un milió i mig d’assistents a les activitats obertes del Fòrum Ciutat.

Un dels patrimonis més importants que ens ha deixat el Fòrum Universal de les Cultures
és la seu a la nostra ciutat de la Fundació Fòrum. El seu propòsit és impulsar la
realització de noves edicions i vetllar pel compliment dels seus principis fundacionals.
A fi de complir amb aquests objectius hem demanat el suport de Nacions Unides, la
UNESCO i Ciutats i Governs Locals del Món.

La Fundació Fòrum també farà propostes per modernitzar els continguts i els aspectes

organitzatius de les edicions futures. L’edició 2007 del Fòrum se celebrarà a Monterrey

i ja hi ha diverses ciutats –Fukuoka, Durban, Suwon, Amsterdam i Alexandria- que

d’una o altra manera han manifestat el seu interès en organitzar l’esdeveniment el 2011.

Ara, un any després de la inauguració de l’event, l’espai es continua adequant per a l’ús

ciutadà: segona fase d’ampliació de la depuradora, treballs previs a la instal·lació de la
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segona placa fotovoltaica, el condicionament de la zona de banys i la recuperació de

l’espai per a usos cívics i culturals (Feria de Abril, Primavera Sound, etc.)

1.12.- El Carmel i la resposta de la ciutat

Cal fer esment als veïns i les veïnes del Carmel afectats per l’esfondrament dels seus
habitatges en les obres de perllongament de la Línia 5 del metro. La resposta de
l’Ajuntament ha estat ferma i decidida, impulsada per dos objectius bàsics: 1) el
desplegament ràpid i eficaç dels dispositius d’atenció a la població afectada i, 2) la
representació dels interessos ciutadans en els processos de restitució d’habitatges i
rescabalament dels danys materials i morals soferts.

L’Ajuntament va mobilitzar els seus recursos des del primer moment. Els serveis
d’emergències socials i de seguretat i protecció civil van ser, com pertoca, els primers a
respondre davant l’enfonsament. Més de 900 funcionaris municipals es van mobilitzar a
través dels diferents operatius per fer front a aquestes necessitats. El Centre
d’Operacions Municipals es va activar amb tots els mecanismes d’informació,
coordinació i comandament per articular una resposta ràpida i  eficaç. Es va crear una
unitat executiva especial per fer front a la crisi d’una manera coordinada, aglutinant el
conjunt de serveis municipals que intervenien.

L’Ajuntament s’ha compromés, a l’igual que l’administració de la Generalitat i de
l’Estat, a dotar d’inversions extraordinàries en l’Àrea Extraordinària de Rehabilitació
Integral del barri del Carmel (AERI Carmel) en el període 2005-2012, s’ha compromés
també a constituir l’Agència de Promoció de El Carmel i a impulsar el Programa
d’Intervenció de l’Àrea Extraordinària de Rehabilitació Integral del Barri del Carmel i
Entorns.
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2.- L’Estat de la ciutat
2.1.- Perfil de la ciutat 2003-2004

(Recull dels indicadors amb informació periòdica inferior a l’any)
(*)  Variació en punts percentuals.

ACTIVITAT ECONÒMICA 2003 2004 2004/2003 Període

Afiliats a la Seguretat Social: 972.844 986.575 1,4% 4art. Trim.

- règim general 855.341 866.964 1,4% "

- autònoms 117.503 119.611 1,8% "

Afiliats per sectors:
- ocupats a l'agricultura 1.427 1.467 2,8% 4art. Trim.

- ocupats a la indústria 127.853 123.835 -3,1% "

- ocupats a la construcció 55.793 54.933 -1,5% "

- ocupats als serveis 787.203 805.987 2,4% "

Taxa d'activitat (% pob. Activa s/ pob. 16-

64 anys):

74,2 75,1 0,9* 4 art. Trim.

- homes 83,9 85,1 1,2* "

- dones 64,9 66,1 1,2* "

Taxa d'ocupació (% pob ocup. s/pob 16-64

anys):

67,2 67,1 -0,1* "

- homes 77,3 77,2 -0,1* "

- dones 57,6 58,0 0,4* "

Aturats registrats 46.379 44.936 -3,1% Desembre

Taxa d'atur registrat (% s/població activa) 6,40 6,20 -0,20* "

Taxa d'atur femení (% s/població activa) 7,31 7,05 -0,26* "

Atur juvenil sobre el total atur registrat

(%)

10,2 9,3 -0,9* "

Contractes registrats (milers) 671.879 835.524 24,4% "

- temporals 579.685 729.336 25,8% "

- indefinits 92.194 106.188 15,2% "
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ACTIVITAT ECONÒMICA 2003 2004 2004/2003 Periode

Volum contractació Borsa (milions

d'Euros)

155.901,4 204.833,2 31,4% Desembre

Consum de gas canalitzat (en milions de

KWh)

3.180,6 3.157,6 -0,7% Desembre

Port:
- Tràfic mercaderies (milers tones) 34.774,7 39.320,8 13,1% desembre

- Tràfic contenidors (teus) 1.652.366 1.916.494 16,0% "

- Trànsit passatgers (milers persones) 1.870,0 1.968,2 5,3% "

- Creuers turístics:

   Núm. d'escales 708 634 -10,5% "

   Núm. De passatgers 1.049.230 1.021.405 -2,7% "

Aeroport:
- Tràfic mercaderies (milers tones) 70,1 85,0 21,2% Desembre

- Trànsit passatgers (milers persones): 22.752,8 24.558,1 7,9% "

      Domèstic 11.072,5 11.853,4 7,1% "

      Internacional 11.469,2 12.510,7 9,1% "

      En trànsit 211,2 194,1 -8,1% "

- % vols internacionals sobre total vols 54,1 53,7 -0,4* "

Pernoctacions en hotels (milers) 9.102,1 10.148,2 11,5% Desembre

Visitants (milers) 3.848,2 4.549,6 18,2% "

% visitants de nacionalitat estrangera 66,3 70,6 4,3* "

Estada mitjana (nits) 2,4 2,2 -7,0% "

Motiu del viatge (%):
- vacances 46,1 47,1 1,0* "

- negocis 40,4 41,5 1,1* "

- fires i congressos 10,1 9,3 0,8* "

- altres motius 3,3 2,1 -1,2* "

Ocupació hotelera sobre les habitacions

(%)

79,0 76,4 -2,6* "

Penetració de les TIC:
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ACTIVITAT ECONÒMICA 2003 2004 2004/2003 Periode
- llars amb ordinadors (% s/total) 63,9 68,0 4,1* 2n. Semestre

- llars amb connexió a Internet (% s/total) 50,1 53,8 3,7* "

- utilització habitual d'Internet (% s/població 16 i més) 46,3 51,7 5,4* "

MERCAT IMMOBILIARI 2003 2004 2004/2003 Periode

Preus habitatge (Euros / m2):
- nova planta1 3.476 4.193 20,6% 2n. Semestre

Habitatges iniciats2 5.415 5.090 -6,0% Desembre

Habitatges acabats 2 4.011 4.641 15,7% "

Sostre nou previst a les llicències d'obres

majors per usos (m2 )3:

1.364.203 1.104.604 -19,0% 4 art. Trim.

- residencial 407.627 343.184 -15,8% "

- aparcament 484.997 318.967 -34,2% "

- comercial 70.570 105.516 49,5% "

- industrial i altres 51.307 72.298 40,9% "

- oficines 84.609 72.207 -14,7% "

- equipaments i hotels 265.094 192.433 -27,4% "
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CULTURA I OCI 2003 2004 2004/2003 Periode

Usuaris biblioteques (milers)

- biblioteques populars Ajuntament i

Diputació

3.654,5 4.121,6 12,8% desembre

Visitants museus (milers) 3.688,2 4.025,0 9,1% "

 -municipals 1.488,1 1.796,4 20,7% "

 -consorciats 2.200,1 2.228,5 1,3% "

Espectadors teatrals (milers) 2.168,4 1.718,4 -20,8% "

Espectadors temporades musicals

(milers):

 -Liceu 314,1 355,7 13,3% desembre

 -Palau de la Música 268,2 317,7 18,4% "

 -OBC 225,5 202,4 -10,3% "

 -L'Auditori 335,1 393,9 17,6% "

MEDI AMBIENT I

SOSTENIBILITAT
2003 2004 2004/2003 Periode

Residus sòlids urbans (tones) 860.393 870.600 1,2% desembre

Recollida selectiva sobre total

residus (%)*:

37,2 42,3 5,1* "

- vidre (tn) 20.053 21.675 8,1% "

- paper (tn) 57.200 65.163 13,9% "

- envasos (tn) 10.642 11.696 9,9% "

-orgànica (inclou orgànica Mercabarna) (tn) 74.685 82.829 10,9% "

-Fracció rebuig a metanització (tn) 106.837 132.563 24,1% "

- voluminosos (tn) 28.222 30.322 7,4% "

- altres (inclou Punts Verds i selectiva no orgànica

de Mercabarna ) (tn)

22.321 24.187 8,4% "
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TRANSPORT PÚBLIC 2003 2004 2004/2003 Periode

Núm. Viatgers total RMB (a partir

del 2001, Sistema Tarifari

Integrat):*

837,16 868,18 3,7% desembre

- metro 331,98 343,32 3,4% "

- autobús (TMB+altres) 320,19 327,30 2,2% "

 -Ferrocarrils de la Generalitat 72,98 76,00 4,1% "

 -Renfe Rodalies 112,01 113,90 1,7% "

 -Tramvies  ---- 7,66

Places-Km ofertades (milions):
- metro 11.718,6 12.164,81 3,8% desembre

- autobús de TMB 3.721,5 3.681,96 -1,1% "

% temps d'atur acumulat a la

xarxa de metro

0,15 n.d.

% cumpliment de l'oferta

acumulat a la xarxa de bus TMB

98,85 98,64  -0,21* "

Total queixes al metro (4) 3.179 3.634 14,3% "

- sobre Servei 381 523 37,3% "

- sobre Bitlletatge i tarifes 1.007 1.125 11,7% "

- sobre les Instal.lacions 655 663 1,2% "

- sobre el Personal 542 732 35,1% "

Total queixes al bus (4) 4.276 4.474 4,6% "

- sobre Servei 1.889 1.839 -2,6% "

- sobre Bitlletatge i tarifes 130 127 -2,3% "

- sobre les Instal.lacions 438 479 9,4% "

- sobre el Personal 1.712 1.903 11,2% "
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CIRCULACIÓ 2003 2004 2004/2003 Periode

Velocitat de recorregut (en km/h,

dia feiner):
- Vies Mar-Muntanya 16,1 17,1 6,2% 4rt.

trimestre

- Vies Transversals 23,5 23,2 -1,3% "

- Vies de connectivitat externa 29,5 26,3 -10,8% "

- Ciutat sense rondes 22,2 21,7 -2,3% "

- Rondes 62,6 54,4 -13,1% "

Núm. d'accidents circulació: 11.137 10.695 -4,0% desembre

- Ciutat sense rondes 10.583 10.269 -3,0% "

- Rondes 554 426 -23,1% "

Núm. ferits en accidents 13.470 12.906 -4,2% "

- Ciutat sense rondes 12.673 12.295 -3,0% "

- Rondes 797 611 -23,3% "

Núm. morts en accidents 46 42 -8,7% "

- Ciutat sense rondes 45 40 -11,1% "

- Rondes 1 2 100,0% "

Principals tipus d'accidents (%)
- Col.lisió i abast 67,41% 66,95%  -0,46* desembre

- Atropellament 15,55% 14,88%  -0,67* "

- Xoc contra obstacle fix 9,65% 9,37%  -0,28* "

Principals causes d'accidents (%)
-Manca d'atenció 20,78% 20,44%  -0,34* "

-Desobeir semàfor 11,93% 11,32%  -0,61* "

-No respectar distancies 8,15% 9,09%  0,94* "

Principals vehicles implicats en

accidents (%)
-Turismes 50,84% 49,24%  -1,60* "

-Ciclomotors 16,93% 17,25%   0,32* "

-Moto 14,25% 15,09%  0,84* "
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SEGURETAT I PROTECCIÓ 2003 2004 2004/2003 Periode

Núm. Delictes (Policia Nacional): 55.768 54.267 -2,7% desembre

- sostracció en vehicles 11.571 9.861 -14,8% "

- furts 15.960 15.087 -5,5% "

- robatori amb intimidació 6.733 6.613 -1,8% "

- robatori immobles 7.070 7.013 -0,8% "

- sostracció de vehicles 5.857 5.337 -8,9% "

Població reclusa (núm. Interns): 3.040 3.297 8,5% desembre

- preventius 871 1.040 19,4% "

- penats 2.169 2.257 4,1% "

SERVEIS PERSONALS

MUNICIPALS
2003 2004 2004/2003 Periode

Usuaris atesos:
- centres de Serveis Socials 39.456 38.429 -2,6% desembre

- servei d'atenció immigrants estrangers i refugiats

(5)

20.126 21.545 7,1% "

- equips atenció  a les dones 814 835 2,6% "

- àpats servits a menjadors socials 246.179 253.240 2,9% "

SALUT 2003 2004 2004/2003 Periode

Mort per reacció adversa a

drogues*

84 73 -13,1% desembre

Fonts: (1) Tecnigrama, (2) Visats d'obra nova i certificats finals d'obra del Col.legi d'Aparelladors.

(3) Direcció d'Actuació Urbanística (Ajuntament): Les dades dels darrers dotze mesos són provisionals.

(4) Des del 2003, hi ha noves tipologies

(5) A partir del 2002 s'inclouen els usuaris realment atesos, no tan sols els donats d'alta al servei.

(*): Dades estimades i encara provisionals per al 2004.
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2.2.- El marc econòmic i pressupostari municipal

2.2.1.- Evolució econòmica de l’Ajuntament de Barcelona

L’estalvi brut generat en els darrers cinc anys ha crescut a una taxa anual acumulativa
del 9% gràcies a que la taxa de creixement dels ingressos corrents -del 5,5% en termes
mitjans - ha estat superior a la de les despeses corrents –del 4,8% en termes mitjans.
Això ha estat possible principalment per dos factors: l’augment de la participació en els
ingressos de l’Estat –incloent-hi la cessió de tributs estatals de l’any 2004- del 8,5%
anual i la disminució de les despeses financeres del 13,6%. Ambdós factors han permès
millorar la qualitat dels serveis que es presten als ciutadans i dur a terme un ambiciós
pla inversor.

Ingressos i despeses corrents
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En el quinquenni 2000-2004 el grup municipal ha destinat 2.835 milions d’euros a
finançar despeses de capital, de les quals el 80% corresponen a inversions directes i el
restant 20% a transferències de capital.
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Despeses i ingressos de capital
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Al mateix temps que s’ha finançat aquest procés inversor, el deute consolidat de

l’Ajuntament de Barcelona ha passat de 1.444 milions d’Euros a 31 de desembre de

1999 a 1.311 milions d’Euros a finals de 2004. A 31 de desembre de 2004 el deute ha

disminuït en 25,3 milions d’Euros en comparació a l’any anterior. Aquest nivell

d’endeutament es descompon, per una banda, en 1.206,6 milions d’Euros de deute del

sector d’administració pública, i, d’una altra banda, en 104,4 milions d’Euros de deute

dels ens comercials. En el conjunt de l’any, l’endeutament del sector d’administració

pública -Ajuntament de Barcelona i les empreses i instituts que es financen

majoritàriament amb transferències corrents de l’Ajuntament - ha disminuït en 37,9

milions d’Euros, mentre que la dels ens comercials -empreses i instituts que es financen

principalment amb ingressos comercials - s’ha vist incrementada en 12,6 milions

d’Euros.



31

Endeutament
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2.2.2.- Pla d’Inversions Municipal

En el Programa d’Actuació Municipal (PAM) 2004-2007, es preveu una dotació per a

inversions del “grup Ajuntament” de 2.233 milions d’Euros:

Inversió Directa: 1.408 milions d’euros

Inversió Consolidable:

(aparcaments, mobilitat i serveis –BSM- habitatge -PMH-)

390 milions d’euros

Transferències 435 milions d’euros
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L’esforç financer dut a terme en el mandat anterior, 2000-03, supera amb escreix la

inversió realitzada al quadrienni 1996-99, i es destina, a la transformació de l’àrea de

Llevant de la ciutat, mitjançant grans obres d’urbanització, de renovació, d’ampliació i

millora d’uns serveis imprescindibles (depuradora, col·lectors, incineradora, etc.) i de

creació de nous centres d’activitat. Alhora que es renova un sector de Barcelona molt

degradat, augmentant el valor de la ciutat, es garanteix la celebració del I Fòrum

Universal de les Cultures. Ara, en el present mandat 2004-07, aquest esforç financer es

consolida.
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El Programa d’Inversions 2004-2007 aprovat, confirma el que ja s’apunta en el Pla

d’Actuació Municipal: s’atorga una importància màxima a la PROXIMITAT, als

BARRIS i, en definitiva, a les PERSONES. Això es concreta en 818 actuacions, de les

que un 86% són projectes menors de 3 milions d’euros.

Les actuacions aprovades en aquests dos primers anys de mandat es destinen a les

finalitats següents:

• a Espai públic i Medi Ambient: 375 milions €

• a Sòl i habitatge: 300 milions €

• a Noves infrastructures: 349 milions €

• a Equipaments: 176 milions €

• a Mobilitat i Prevenció: 100 milions €

• a Promoció Econòmica: 54 milions €

• a Altres: 8 milions €.

El conjunt d’aquestes actuacions suposen una execució en curs del 76% del P.A.M.

previst.

En grans conceptes, la distribució és:

• al manteniment integral dels espais públics, especialment en la renovació i millora

de parcs i espais enjardinats (50 M.) i vies públiques (279 M.)

• a la construcció de nous equipaments (biblioteques (33 M.), escoles bressol (20 M.),

mercats (31 M), serveis socials (32 M.), etc.)

• així com el, cada cop més gran, nombre d’actuacions urbanístiques d’iniciativa

públic-privades, que permetran l’obtenció del sòl, necessari per a la construcció de

nous habitatges
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Tot això, sense abandonar les “grans actuacions de ciutat”, que la vertebren mitjançant

noves infrastructures (Gran Via Nord (57M.), Plaça Lesseps (30M.), Centre Cultural del

Born (43M.), Parc de Montjuïc (19M.), Litoral de Llevant (37M.), etc.), o les que

suposen un impuls a les activitats de promoció econòmica (22@ (65M.) portal

coneixement, etc.)

Cal tenir en compte, a més:

• La previsió de cost  de les citades 818 actuacions d’inversió directa incloses en el

P.I.M. (1.408 milions) abans comentada,  més l’import de les transferències (435

milions), destinades bàsicament a atendre els compromisos derivats del contracte

programa de transports, consorcis culturals, etc., totalitza la capacitat d’inversió neta

de l’Ajuntament.

• La distribució territorial de la inversió directa, presenta un equilibri entre els

diferents Districtes, d’acord amb la pauta establerta segons la població, la desigualtat

social i la renda de cadascun d’ells.

• Una actuació que cal remarcar, és el compromís per part de l’Ajuntament, de dotar

inversions extraordinàries en l’Àrea Extraordinària de Rehabilitació Integral del barri

del Carmel (AERI Carmel), per un import de 5,4 milions d’euros, que juntament als

projectes de convenis, sumaran un import de 35,7M., pel període 2005-2012.
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2.2.3.- El Pla d’Inversions Municipals en xifres (a 27 de maig de 2005)

→ Període 2004-2005

→ Actuacions Informades: 337,5 milions (100%)

2004 (tancat) → Actuacions executades: 332,5 milions ( 98,5%)

2005 (a 20 de maig 05) → Actuacions Informades: 312,8 milions

(95%)

→ Mandat 2004-2007

Aquestes actuacions queden referides respecte al mandat, de la següent manera:

Actuacions programades → 1.408 milions

Actuacions informades → 1.190,7 milions

Estat d'execució de les actuacions 
informades. Període 2004-2005

54%31%

15%
Finalitzades
En execució
Pendents d'nici

Volum d'inversió directa.
Període 2004-2005

Per informar
6%

Informat
94%
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Actuacions informades pel Comitè de Govern

Volum d'inversió informada del 
mandat

Informades
85%

Per 
informar

15%

Estat d'execució de les actuacions. 
Mandat 2004-2007

32%

42%

26%
Finalitzades
En execució
Pendents d'nici

Obres

Finalitzades

En execució

Pendents d’inici

147
actuacions

76
actuacions

informades

170
actuacions

Per un import de

378 milions d’euros

Per un import de

226,2 milions d’euros

Per un import de

300,8 milions d’euros

Expropiacions i 
enderrocs

Per un import de

216,8 milions d’euros

170
actuacions

informades

59
actuacions

Béns mobles
Per un import de

34,2 milions d’euros

informades

47
actuacions

Assistències 
tècniques / Direccions 

Integrades

Per un import de

33,7 milions d’euros
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Inversions consolidables (PMH i B:SM)

En termes d’habitatge, el Patronat Municipal de l’Habitatge destina en el bienni 2004-

05 els recursos següents:

Habitatges:

Com exemples, es poden citar els habitatges per a joves i gent gran de Gran Via, 120-

126, Marina, 341-343 i 351, del Mercat de Santa Caterina o els habitatges de  protecció

de Ciutat del Teatre, Selva de Mar I i II, o Torre Baró-Martorelles.

L’altra empresa municipal que consolida el seu pressupost amb el de l’Ajuntament,

Barcelona de Serveis Municipals, ha dut a terme les següents actuacions:

Un import de 

84 milions 
d’euros 

per a

Finalitzar                     

15              
promocions

Executar                    

9                 
noves promocions

Que suposen l’aportació de 

1.528 nous 
habitatges 

distribuïts en diferents punts de la ciutat 
amb diferents règims de tinença
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Aparcaments:

Entre les actuacions en matèria d’aparcaments cal citar l’ampliació de l’aparcament de

l’Av. Cambó, l’aparcament del Parc de l’Escorxador, el del Mercat de la Barceloneta o

el de Londres-Villarroel.

Altres actuacions B:SM:

D’altra banda, BSM està actuant amb un total de 62,8 M € en projectes diversos dels

que cal destacar l’ampliació i renovació d’aparcaments ja existents, i els equips i

aplicacions informàtiques de gestió de l’àrea verda d’aparcament.

Transferències de Capital

Amb aquestes aportacions, l’Ajuntament de Barcelona executa inversions en béns no

estrictament municipals, mitjançant convenis signats on es determina la seva

obligatorietat envers aquestes aportacions.

Amb un volum d’inversions de 

25,3
milions d’euros 

Està finalitzant                     

6               
de les 9 actuacions

iniciades el darrer mandat

Alhora que ha endegat                    

7                 
dels 17 nous emplaçaments que 

figuren al Pla d’Aparcaments 
2004-2007

Que representarà l’aportació de  
4.549       

noves places 
d’aparcament 
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Bàsicament, es tracta del Contracte programa per a les infrastructures del transport

(ATM), els convenis olímpics (Holsa), els consorcis culturals (MNAC, MACBA, Liceu,

Auditori, etc.), així com convenis socials (Consorci de la Mina).

El total de l’import previst en transferències és de 435 milions d’Euros, que s’executen

de forma lineal al llarg de la vigència dels convenis esmentats.
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3.- Les actuacions dels serveis municipals

3.1. Introducció

El conjunt de serveis que presta l’Ajuntament de Barcelona es poden agrupar en tres
grans blocs. En primer lloc, els serveis al ciutadà, és a dir, les prestacions al conjunt de
ciutadans com a col·lectiu. En segon lloc, els serveis a la ciutat entesa com a espai físic
de convivència. I finalment, la promoció de l’activitat econòmica a la ciutat.

3.2. Els serveis al ciutadà

Per a l’Ajuntament de Barcelona és essencial que tothom tingui accés a les xarxes de
serveis de la ciutat en les condicions de qualitat i bona atenció que exigeixen el progrés i
la cohesió social. Per això adapta l’actuació municipal a la diversitat de la població i a
les noves demandes socials i procura que els serveis municipals funcionin com a
instruments de diàleg i d’intercanvi entre tots els qui comparteixen la ciutat i hi viuen.

Informació, documents i tràmits més freqüents

La informació al ciutadà esdevé un element clau per aconseguir la seva implicació en
els afers públics de la ciutat. Per tal que la comunicació administració-ciutadà sigui
efectiva, l’Ajuntament de Barcelona ha fet una aposta per l’ús de les noves tecnologies i
per l’atenció personalitzada.



41

Serveis d’informació i orientació al ciutadà

2000 2001 2002 2003 2004

Atenció telefònica al ciutadà

(trucades ateses 010 i altres) 3.759.996 4.079.871 4.299.705 4.218.420 3.882.137

Oficines d’atenció al ciutadà

(consultes ateses a les OAC) 1.469.142 1.621.682 1.804.548 2.073.859 2.185.896

Nombre d’entrades al web:

www.bcn.es 3.347.199 6.984.326 12.131.074 12.327.194 15.438.280

Tràmits administratius

realitzats per Internet 11.834 188.320 591.947 983.520 1.132.478

En els darrers anys, la cultura d’atenció al ciutadà ha anat arrelant dins de l’organització

municipal de manera que, per donar una resposta més ràpida a les demandes ciutadanes,

s’han simplificat els tràmits administratius, s’han millorat i ampliat els canals d’accés a

la informació i es manté una base de dades unificada i actualitzada dels serveis i

equipaments a disposició dels ciutadans. Es pot accedir a la informació municipal a

través d’Internet, per telèfon i de manera presencial en els més de trenta punts d’atenció

al públic distribuïts per tota la ciutat.

El portal www.bcn.es, estructurat en quatre grans blocs —la ciutat, l’Ajuntament, el

turisme i els negocis—, ofereix tota mena d’informacions sobre Barcelona. En el

transcurs de 2004, l’Ajuntament ha posat en marxa la Carpeta del ciutadà, una iniciativa

amb la qual es pretén facilitar la realització de gestions entre els ciutadans i

l’administració local a través d’Internet. Així, mitjançant una identificació (usuari i

contrasenya) cada ciutadà pot visualitzar l’estat de la seva relació administrativa amb

l’Ajuntament pel que fa a dades fiscals, calendari fiscal, estat del pagament dels
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impostos i les multes i la informació del padró. A més, el ciutadà pot realitzar diversos

tràmits relacionats amb l’Ajuntament i disposar d’una agenda personalitzada sobre

l’oferta de serveis lúdics, culturals i associatius, entre d’altres, que s’organitzen arreu de

la ciutat.

Serveis d'informació i orientació
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L’any 2004, el nombre d’entrades al web va augmentar un 25% en relació al 2003,

alhora que els tràmits realitzats per Internet ho han fet en un 15%. Actualment, ja es

poden fer directament per Internet gairebé 70 tràmits i obtenir informació sobre més de

600 tràmits municipals i no municipals.

S’observa com, a mesura que s’incrementen les facilitats als ciutadans per accedir a les

noves tecnologies, Internet va guanyant terreny als altres sistemes d’informació que

ofereix l’Ajuntament, especialment el servei telefònic. Tot i així, durant el 2004 el

servei telefònic del 010 ha atès gairebé 4 milions de trucades, les quals s’han

materialitzat en poc més de 500.000 tràmits.
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La proximitat de l’administració al ciutadà es realitza també, de manera presencial, i en

horari continu de matí i tarda, a les catorze oficines d’atenció al ciutadà —OAC—

situades arreu de la ciutat. Les OACs presten un servei personalitzat en la realització de

tràmits o l'aclariment de dubtes referents al municipi. A més, per encarregar-se de

determinades situacions socials, hi ha disset oficines d’informació que aprofundeixen en

aspectes concrets per a la defensa dels drets dels ciutadans, com per exemple l’Oficina

d’Habitatge de Ciutat Vella.

Educació

L'Institut Municipal d'Educació (www.bcn.es/educacio) és l’encarregat de dirigir i

planificar l’estructura i l’administració dels centres educatius mantinguts, directament o

indirectament, per l’Ajuntament de Barcelona,  com també d’impulsar les actuacions i la

coordinació d'aquelles instàncies i serveis que puguin incidir en l’educació dels

ciutadans de Barcelona.

L’Institut gestiona, el curs 2004-2005, 86 centres educatius municipals, alhora que ha

assumit les tasques de conservació, manteniment i vigilància dels 231 centres

d’educació primària de la Generalitat de Catalunya. Les tasques de neteja i

subministrament d’aquests centres, tot i estar prevista la seva transferència a l’Institut,

es continuen fent des dels districtes municipals.

Les principals actuacions dutes a terme l’any 2004 responen als objectius que el Pla

d’Actuació Municipal s'ha fixat en educació. Un d’aquests objectius és millorar la

distribució de l’oferta educativa i augmentar la proporció de l’ensenyament públic a la

ciutat. En aquest sentit, l’augment de places ofertades per al curs 2004-2005 ha permès

comptar amb 14.212 alumnes matriculats, amb un increment de 842 alumnes en relació

al curs anterior. A més, i per facilitar el procés de preinscripció i matriculació d'alumnes

en els centres educatius públics i en els centres sostinguts amb fons públics de la ciutat,
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l'Ajuntament edita la guia Barcelona és una bona escola, amb un tiratge de 220.000

exemplars.

Per tal d’estendre l’oferta escolar pública al primer cicle de l’educació infantil (0-3

anys), s’ha signat un conveni amb la Generalitat de Catalunya per a la creació de noves

places d’educació preescolar a la ciutat de Barcelona, amb la previsió d’assolir, al llarg

del període 2004-2007, 1.200 noves places d’escola Bressol. El curs 2004-2005, amb

l’entrada en funcionament de tres noves escoles bressol municipals als barris de les

Corts, la Verneda i Sant Andreu, s’ha passat de 2.972 a 3.209 alumnes.

Nombre d’alumnes en centres municipals

Curs Escoles

bressol

Educació

primària

Educació

secundària

Educació

artística

Altres Total

2000-2001 2.198 2.570 2.250 3.000 750 10.768

2001-2002 2.276 2.581 2.440 3.201 942 11.440

2002-2003 2.790 2.782 3.306 3.076 1.070 13.024

2003-2004 2.972 2.781 3.442 3.000 1.175 13.370

2004-2005 3.209 2.747 3.820 2.953 1.483 14.212

Nre. de centres

2004
52 13 9 6 6 86

Amb l’objectiu de potenciar la relació entre educació i entorn productiu a través d’una

formació adequada i compatible amb les necessitats canviants de les empreses, es porta

a terme el Pla Jove Formació-Ocupació, que l’any 2004 ha estat completat per 1.355

joves d’entre 16 i 18 anys. Per a alumnes més joves, el Projecte Èxit desenvolupa

accions de suport a l’alumnat, el professorat i les famílies per tal de millorar el pas de
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l’educació primària a l’educació secundària i així garantir l’accés a les oportunitats

educatives.

Finalment, amb la intenció de fomentar la corresponsabilitat de la comunitat educativa

com a agent de canvi, s’han estimulat espais de participació en la configuració i gestió

de l’educació a través del Consell Escolar Municipal, el Consell de la Formació

Professional, el Consell de Coordinació Pedagògica o el Projecte Educatiu de Ciutat.

Cultura

L'Institut de Cultura de Barcelona (www.bcn.es/cultura) és la institució promotora de la

cultura a la ciutat i desenvolupa la seva funció tant amb programes propis com donant

suport als diversos agents culturals. Té per missió dissenyar i impulsar polítiques

culturals que promoguin el desenvolupament econòmic i la cohesió social de la ciutat,

fomentant la participació i creativitat dels ciutadans. A més a més, és l’òrgan

responsable de la planificació i gestió dels serveis municipals en l’àmbit cultural.

Les accions portades a terme per l’Institut al llarg del 2004 estan en línia amb l’objectiu

estratègic del Pla d’Actuació Municipal de posar la cultura al centre del

desenvolupament de la ciutat mitjançant polítiques culturals que apostin pels valors, la

creativitat, la convivència i el civisme.

En el marc del Fòrum Universal de les Cultures 2004, s’ha celebrat el Fòrum Ciutat amb

una aportació de més de tres milions d’espectadors a les activitats culturals de

Barcelona, les quals s’han de sumar als visitants que van passar pel recinte del Fòrum

entre el 9 de maig i el 26 de setembre de 2004. El Fòrum Ciutat ha significat un

augment important de l’oferta cultural de la ciutat, i s’ha vist secundat pel milió de

persones que han visitat les 23 exposicions programades en diferents museus i centres

d’art de la ciutat, el milió i mig de persones que han participat en activitats celebrades
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en espais oberts com el Piromusical o els més de 430.000 espectadors que han gaudit

dels 139 espectacles programats a diferents espais de la ciutat.

El conjunt dels museus municipals i concertats de Barcelona han rebut el 2004 gairebé

450.000 visitants més que l’any anterior, amb una afluència de més de 4,1 milions. El

Museu Picasso, declarat Museu d’Interès Nacional l’any 2004, és amb 1,15 milions de

visitants, el museu d’art més visitat de la ciutat. Aquest any, i desprès d’un llarg procés

de rehabilitació, el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) va obrir al públic totes

les seves col·leccions, que abasten mil anys d’art des del Romànic fins al segle XX.

Actualment compta amb 45.000m2 –12.793m2 destinats a exposició- i gairebé 6.000

peces exposades, quantitat que fa que sigui el primer museu de Catalunya. La seva seu

és el Palau Nacional, construït a la muntanya de Montjuïc per a l’Exposició Universal

de 1929.

Activitat cultural

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

2000 2001 2002 2003 2004

(m
ile

rs
)

Lectors biblioteques
Préstecs biblioteques
Visitants museus municipals i concertats



47

En el marc del cicle festiu que promou Barcelona, es compagina la cultura popular i

tradicional amb la cultura contemporània. L’any 2004, més de 100.000 persones van

participar en la Cavalcada de Reis, que es va centrar en la diversitat cultural. El

programa de les festes de Santa Eulàlia –copatrona de la ciutat de Barcelona- va

comptar amb més de 110 activitats, en les quals van col·laborar 1.200 infants i 1.300

adults procedents d’entitats de cultura popular, juntament amb les formacions musicals

dels deu districtes de Barcelona. La festa de la Música, de la qual van gaudir més de

86.000 espectadors, va consistir en una cercavila amb més de 3.000 músics que van

recórrer la Rambla fins al mar, i la Naumàquia, un concert interpretat per les sirenes

dels vaixells del port i les campanes de les esglésies. Culminant el cicle festiu

tradicional, les Festes de la Mercè 2004 van comptar amb més de 600 hores de

propostes lúdiques en 26 espais diferents on van participar més de 500 artistes. Les

festes van concloure amb un gran espectacle piromusical sobre el mar que va  coincidir

amb la cloenda del Fòrum Universal de les Cultures.
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Activitat cultural

2000 2001 2002 2003 2004

Orquestra de Barcelona i Nacional

de Catalunya (OBC)

Nre. de concerts 141 84 117 128 132

Nre. d’espectadors 173.334 145.247 190.917 225.494 202.353

Auditori

Nre. de concerts 354 274 249 277 311

Nre. d’espectadors 321.090 324.363 316.189 335.093 393.907

Palau de la Música Catalana

Nre. de concerts 228 186 196 193 220

Nre. d’espectadors 242.506 271.011 282.050 268.201 317.674

Liceu

Nre. de representacions 137 147 164 195 240

Nre. d’espectadors 243.280 274.867 303.596 314.100 355.734

L’edició del Festival d’estiu de Barcelona Grec 2004 va tenir un entorn diferent a

l’habitual en ser inscrit en el marc del Fòrum Universal de les Cultures. Amb el nom de

Fòrum Grec 04, entre el 25 de juny i el 15 d’agost, es van programar 19 espectacles de

teatre, 15 concerts, 2 òperes, 6 muntatges de dansa, el festival Dies de Dansa, el cicle

Cinema i bany, i 6 converses a les Biblioteques de Barcelona. Altres convocatòries, com

el festival Primavera Sound amb 40.000 espectadors, el Sònar 2004 amb més de 85.000

participants, el festival Barcelona Acció Musical (BAM) o la vuitena edició del Festival

de Música Experimental de Barcelona –LEM-, completen una programació cultural que

combina festivals pluridisciplinaris i de gran format amb iniciatives alternatives o

minoritàries.
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Amb l’obertura dels centres Francesca Bonnemaison a Ciutat Vella i Bon Pastor a Sant

Andreu, la ciutat de Barcelona compta ja amb 30 biblioteques per on han passat, l’any

2004, més de 1,4 milions d’usuaris. S'han fet més de 3 milions de préstecs, amb un

increment del 23% respecte dels realitzats l’any anterior.

Barcelona Plató ofereix una àmplia varietat de serveis per facilitar la producció

audiovisual a Barcelona. Aquesta oficina municipal participa en els principals festivals i

mercats de l’audiovisual europeu per promoure la ciutat com a lloc de rodatges,

mantenir trobades amb productors locals, regionals i nacionals, i enfortir les relacions

amb les institucions implicades en l’audiovisual. Fruit d’aquestes relacions, l’any 2004

es va celebrar a Barcelona la XVII Edició dels Premis de l’Acadèmia Europea de

Cinema. A més, la ciutat va acollir 402 rodatges, un 45% més que l’any anterior. Els

indrets de la ciutat escollits amb més freqüència van ser el parc Güell, la Sagrada

Família, el Port Vell, el mercat de la Boqueria, la Pedrera i el parc de la Ciutadella.

L’any 2004, el festival Internacional de Poesia de Barcelona va celebrar la  vintena

edició. Durant set dies oferí recitals i espectacles que van aplegar més de 5.000

persones.

Mitjançant la coordinació i el suport del programa de cooperació cultural de l’Institut de

Cultura de Barcelona, i en col·laboració amb els deu districtes de la ciutat, s’ha treballat

per enfortir i difondre la cultura a tot el territori a través dels cicles de + A prop i del seu

instrument de treball, la Taula de Cultura.

En el camp internacional, Barcelona ha estat escollida per presidir el Comitè Cultura

d’Eurociutats els propers dos anys. A més, fruit de la iniciativa sorgida dels

Ajuntaments de Porto Alegre i Barcelona, s’ha presentat L’Agenda 21 de la Cultura a
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les agències de les Nacions Unides, Habitat i Unesco, en el marc del Fòrum Urbà

Mundial. Aquesta iniciativa representa el compromís de les ciutats del món per lluitar

per la inclusió social a través del desenvolupament cultural.

Dones i polítiques per la igualtat d’oportunitats

Les polítiques de gènere també l’accent en la visibilització i el reconeixement de les

trajectòries de les dones, la prevenció, la difusió de valors per la igualtat d’oportunitats,

i la lluita contra la violència vers les dones . En aquest sentit s’ha impulsat una actuació

transversal que impregni tots els àmbits municipals per tal d’aconseguir la plena igualtat

d’oportunitats entre les dones i els homes.

Els objectius del Pla Operatiu contra la Violència vers les dones s’han acomplert  i s’ha

iniciat  l'elaboració d'un nou Pla Operatiu en  el marc  d’un nou Programa de Dona.

S’ha aconseguit un nou impuls de la participació de les dones de la Ciutat  en l’Acord

contra la violència en la Jornada del 8 de març i en el  Consell de Dones.

S’ha impulsat decididament la igualtat d’oportunitats amb del Pla d’Empreses per la

Igualtat on ja hi figuren 50 empreses compromeses en la responsabilitat social.

L’educació en valors per la igualtat entre homes i dones a les escoles de secundària a

permès formar a 1000 joves de la ciutat de Barcelona.

El Circuit Barcelona contra la violència vers les dones  s’ha consolidat amb la

incorporació de nous serveis que aborden la violència de gènere des de l’àmbit familiar.

S’han materialitzat les jornades contra violència vers les dones a les quals van assistir

més de 400 dones i professionals.
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Amb la implantació dels 2 nous punts  d’informació i atenció a les dones i ja es dona

assistència a 6 districtes de la ciutat i s’han pogut atendre més de 1.200 demandes

d’informació.

Els serveis de l’equip d’atenció a la dona i de la casa d’acollida s’han revisat i millorat i

s’han atès més de 1800 dones.  A l’acollida d’urgència s’han incorporat dos nous pisos

per a les dones que han patit la violència de gènere.

Amb l’impuls de les noves tasques del Centre d’Informació i Recerca de Dones (CIRD)

hem atès més de 10.000 demandes. Funcionament en xarxa, nou fons bibliogràfic,

reforçar i reformular la pàgina web, mantenir i actualitzar el contacte amb el teixit

associatiu.

Barcelona ciutat de Drets

Des de l’àmbit dels Drets Civils hem donat un nou  al servei de l’Oficina per la No

discriminació, hem renovat el servei del Centre Interreligós de Barcelona.  Amb les

campanyes i activitats de difusió dels dret humans ens permetran consolidar Barcelona

con una Ciutat de Drets compromesa amb els infants, amb la diversitat afectiva, amb el

diàleg interreligiós, amb la lluita contra el racisme i la xenofòbia i  amb la defensa dels

nous drets. El conjunt de serveis  ens permetran construir, entre totes i tots, una societat

més justa i equitativa.

Des de l’àmbit dels Drets Civils, i en el marc de la Carta de Salvaguarda dels Drets,

hem impulsat el Pla d’Acció  en 10 punts de les ciutats contra el racisme i la xenofòbia.
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Hem incorporat els nous reptes i els drets emergent a en el debat ciutadà i han participat

en el debat de  l’ús del material biològic més de 5.000 estudiants.

S’han difós específicament els drets dels infants i han participat en la celebració del dia

internacional dels drets dels infants més de 1000 alumnes de la ciutat.

A l’Oficina per la No discriminació s’han atès més de 2000 persones, s'han realitzat 350

mediacions i s'han format a més de 1000 persones en el respecte dels drets.

El Centre Interreligiós ha participat activament en el Parlament Mundial de les

Religions i es van atendre més de 800 persones a les quals es va donar assistència i

informació. El Centre Intereligiós també participa en l’organització del Parlament

Català de les Religions.

En matèria de diàleg interreligiós es va organitzar conjuntament, amb Unescocat, el

seminari internacional contra la difamació de les religions, seminari que va comptar

amb el recolzament explícit del Secretari General de les nacions Unides el Sr. Kofi

Annan.

En matèria de drets i garanties per la ciutadania s’ha elegit la síndica de Greuges de

Barcelona.

El conveni amb l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat de

Barcelona ens ha permès realitzar 10 projectes d’investigació i recomanacions en

polítiques públiques.

El Consell Municipal de Gais i Lesbianes i Transsexuals és ja una realitat i estan en

funcionament els seus diversos grups de treball.
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Les campanyes per la recuperació de la memòria històrica i els drets col·lectius  ens han

permès editar 30.000 cd i 5.000 llibres que parlen de la història de la nostra ciutat i de la

nostra col·lectivitat.

Hem celebrat els dies internacionals vinculats als drets humans realitzant diverses

campanyes de difusió dels drets civils arribant a més de 21.000 persones.

Barcelona i els i les joves

El Pla d’Actuació Municipal defineix la joventut com a sector estratègic per al futur de

la ciutat i concreta aquesta prioritat en el “Projecte Jove” com a vehiculador per donar

resposta a les polítiques de joventut de present i de futur de la nostra ciutat. Un projecte

coparticipat i fruit de la voluntat municipal i les aportacions dels i les joves de la ciutat i

els col·lectius juvenils organitzats i que respon al objectiu de dotar als sectors juvenils

de més capacitat i participació en la presa de decisions publiques.

Ara, després de l’anàlisi de la realitat juvenil i el procés intern de reflexió, entrem de ple

en la segona fase del Projecte Jove; “El Procés Participatiu” on de manera presencial o

virtual els gairebé 280.000 joves entre 15 i 29 anys de la ciutat  i les 800 entitats i grups

de joves encapçalats per el Consell de la Joventut de Barcelona podran fer les seves

aportacions a l’Informe d’Actuacions Municipals en Matèria de Joventut.

Un Informe que aglutina les 293 actuacions en matèria de joventut, on hi participen els

sis sectors municipals i 23 departaments i on el 54% de les mesures  son totalment

noves o redefinides en relació a l’anterior legislatura.
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El Projecte Jove, però, és una actuació  central i transversal de la legislatura  que permet

paral·lelament seguir desenvolupant la resta de mesures previstes en el Pla d’Actuació

Municipal 2004-2007 de les qual en destaquem com a realitzades o en procés

d’execució les següents:

Àrea de foment de l’Associacionisme i la Participació Juvenil

• S’ha donat suport econòmic i tècnic per a la realització del Festival Mundial de la

Joventut  a Barcelona.

• S’ha renovat el Conveni Marc de l’Ajuntament de Barcelona amb el Consell de la

Joventut de Barcelona per a la co-gestió del Casal d’Associacions Juvenils de

Barcelona, el funcionament ordinari del CJB i la gestió de la Campanya de

promoció dels Intercanvis juvenils.

• S’han modificat els criteris d’atorgament de subvencions per promoure

exclusivament la promoció de l’associacionisme juvenil i les activitats i entitats

dirigides per la gent jove.

• S’ha consensuat i validat amb el CJB la modificació de les Normes Reguladores del

Consell de Cent Joves i tota la metodologia del procés participatiu del Projecte Jove.

• Més de 1.200 joves han participat  al  Projecte “Joves i Nit” amb l’objectiu de

detectar i recollir opinions representatives del col· lectiu jove sobre la nit a

Barcelona mitjançant metodologies participatives innovadores i alhora Consolidar

un interlocutor plural, informat i representatiu  per fomentar la seva participació en

la presa de decisions públiques.

• S’ha donat suport als Consells i Plataformes Juvenils de Districte com a mecanisme

imprescindible de la vertebració juvenil a nivell de barris i districtes.

Àrea d’Informació i Serveis

• S’ha materialitzat el trasllat del Centre d’Informació i Assessorament als Joves

(CIAJ) al Raval.
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• S’han ampliat els serveis d’Assessorament i Informació del Casal d’Associacions

Juvenils de Barcelona. (CAJB)

• S’ha ampliat la xarxa de Sales d’Estudi Nocturnes a la ciutat.

Àrea d’Espais i Equipaments

• S’ha acordat el Trasllat del CAJB a un equipament a Gràcia.

• S’està realitzant un estudi de la situació dels espais per a joves  i equipaments i

locals de les associacions juvenils.

Àrea Interdepartamental i interinstitucional

• S’ha formalitzat l’Adhesió al Pla Nacional de Joventut que ha permès rebre

finançament per primer cop de la Generalitat de Catalunya.

• S’ha enfortit el paper de Barcelona a la xarxa EYO (European Youth Observatori)

• S’han protocolaritzat els mecanismes de coordinació i avaluació de les actuacions en

matèria de joventut que realitzen 23 departaments municipals.

• Han començat les converses amb la Secretaria General de Joventut per la futura

transferència de serveis a l’Ajuntament de Barcelona.

Politica de convivència i de protecció dels animals

Durant aquests dos primers anys del mandat s’ha continuat amb la  tasca de

sensibilització i informació en relació a la protecció dels animals, mitjançant campanyes

antiabandonament i proadopció així com de tinença responsable.

En aquesta mateixa línia s’ha tingut presència municipal dins el Saló de la Infància i la

Joventut amb un estand específic a través del  Consell Municipal de Convivència,

Defensa i Protecció dels Animals.



56

Tanmateix i per evitar la cria incontrolada dels gats de carrer s’han finançat projectes

d’esterilització de gats conjuntament amb les entitats que s’hi dediquen i tanmateix

s’han promogut les adopcions tant des del Centre d’acolliment d’Animals de

Companyia com oferint suport a projectes del sector animalista per dur a terme la seva

tasca en pro de les adopcions dels animals de companyia abandonats.

Aquesta política ha anat acompanyada d’accions de sensibilització dins el camp

educatiu mitjançant el desenvolupament del Projecte Integra adreçat als escolars.

Pel que fa a l’aspecte de regulació jurídica, amb data 22 de desembre de 2003 s’ha

impulsat l’ Ordenança sobre la protecció, tinença i venda d’animals de l’Ajuntament de

Barcelona que té per objectiu una refosa de tota la normativa existent a més

d’actualitzar-la d’acord amb la Llei de protecció dels animals i amb noves propostes

pròpies de l’Ajuntament de Barcelona.

Cal destacar que en aquesta línia de vetllar pel benestar dels animals amb data 6 d’abril

de 2004 es va Aprovar la declaració de Barcelona contraria a la pràctica de les curses de

braus.

Tanmateix i per tal de garantir els drets i deures d’aquest sector s’han efectuat

Campanyes periòdiques de la Guàrdia Urbana per a una tinença responsable així com

inspecció a les botigues de venda d’animals.

Des del Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals a més de

totes aquestes accions també s’ha donat suport a la conferència Internacional de la

Protecció Legal dels Animals organitzada per la Fundació Altarriba i Trifòlium a la

Universitat de Barcelona



57

Atenció social a les persones

L’Ajuntament de Barcelona treballa per posar a disposició de tots els ciutadans les

millors condicions per viure i conviure i lluita contra tota mena d’exclusió, desigualtat,

pobresa o discriminació. En benefici d’un benestar social més gran i una cohesió més

intensa, es presten serveis d’atenció social que abasten tant actuacions adreçades a la

població en general com accions dirigides a col·lectius específics que per les seves

peculiaritats requereixen una atenció especialitzada: la gent gran, els joves i els infants,

les dones, els immigrants, les persones desfavorides econòmicament i socialment, i les

persones amb disminució.

Els serveis per a la població en general comprenen l’atenció social –atenció primària als

centres de serveis socials, atenció domiciliària, atenció d’urgències i emergències

socials- i la promoció social i comunitària a través dels centres cívics i els casals de

barri, amb la col·laboració d’altres agents presents al territori com associacions

ciutadanes de tot tipus i ONGs.

El Pla d’Actuació Municipal 2004-2007 preveu un nou model integral de serveis

d’atenció domiciliària destinat a gent gran, persones en situació de dependència i

famílies amb necessitats específiques. L’atenció social domiciliària comprèn aspectes

com menjars a domicili, neteja, bugaderia, arranjaments i parament de la llar. El 2004,

les llars amb ajuda domiciliària van ser 4.480, un 4,8% més que el 2003.

El creixent nombre de persones grans a la ciutat fa que aquest sigui un sector de

població prioritari en les polítiques d’atenció social. Es tracta, d'una banda, de fomentar

la cohesió, la participació i un ús de la ciutat més intens per part d'aquestes persones, i,

d’altra, millorar la cobertura i la qualitat dels serveis i equipaments, l’ajuda domiciliària

i la teleassistència; en definitiva, assegurar unes condicions de vida dignes.
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Les polítiques municipals adreçades als joves posen especial èmfasi a promoure les

condicions que els facilitin l’accés a l’habitatge, l’educació i l’ocupació, com també

disposar d’uns equipaments i espais adequats a les seves necessitats.

Els serveis d’atenció a la infància estan orientats a la promoció social, a la millora de la

qualitat de vida, i a l’atenció i protecció dels menors que ho necessitin. Les ludoteques i

centres de dinamització infantil, els programes de vacances i les granges-escola són

alguns exemples de les activitats al servei d’aquest col·lectiu.

Les polítiques d’igualtat de gènere s’encaminen a promoure la igualtat d’oportunitats, la

participació i la qualitat de vida de les dones i a prevenir la violència de gènere.

L’augment del nombre d’immigrants residents a la ciutat de Barcelona ha fet sorgir la

necessitat de resoldre noves demandes socials. Tot i que part de l’atenció municipal als

immigrants es presta a través dels serveis socials dirigits a tota la població, aquest

col·lectiu planteja uns problemes específics com per exemple l’aprenentatge de

l’idioma, eina fonamental com a primer pas d’integració. Per aquesta raó, l’Ajuntament

de Barcelona impulsa programes d’acolliment lingüístic amb la col·laboració del

Consorci de Normalització Lingüística de Barcelona, i ofereix serveis de traducció en

més de 30 llengües, tant presencials com per telèfon.
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Benestar social

2000 2001 2002 2003 2004

Població en general

Nre. Atencions prestades pels equips d’atenció

social primària 129.676 139.591 140.437 132.765 132.969

Nre. Usuaris atesos als centres de serveis socials 34.758 36.642 41.066 39.456 38.429

Nre. llars amb ajuda domiciliària 3.836 4.276 4.126 4.275 4.480

Nre. atencions Centre Municipal Atenció a

Urgències Socials (CMAUS) 4.930 3.742 2.925 4.201 2.627

Pobresa i persones sense sostre

Nre. usuaris ateses pels Equips Inserció Social (SIS) 2.143 2.545 2.613 3.477 3.459

Nre. estades acolliment nocturn de persones sense

sostre 83.401 67.426 75.292 83.390 81.741

Nre. àpats servits als menjadors socials 173.471 192.930 215.138 246.179 253.240

Infància

Nre. nens atesos per alt risc social (EAIA) 3.296 3.257 3.369 3.374 3.086

Nre. menors immigrants sense referents de familiars

atesos 166 142 104 127 89

Immigrants estrangers

Nre. atesos al Servei d’Atenció a Immigrants,

Estrangers i Refugiats (SAIER) 7.085 8.190 10.188 14.947 17.141

Gent gran

Nre. beneficiaris Targeta Rosa 248.614 250.254 252.836 261.846 263.501

Integració persones amb disminució

Nre. demandes (informació-assesorament) 4.750 4.820 6.636 7.524 12.160

Nre. viatges del servei de transport especial 93.978 92.461 101.033 130.311 155.063

En l’àmbit de la inclusió social, s'hi duen a terme accions actives contra la marginació i

la pobresa. No es tracta només d’oferir serveis de menjadors socials i d’acollida, sinó

també d’executar polítiques efectives de reinserció social. Més enllà de l’enfortiment

dels serveis municipals d’atenció social, l’Ajuntament de Barcelona aposta per la

participació i el treball en xarxa. És a dir, per l’establiment d’una cultura i d’unes pautes
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establertes de col·laboració amb les entitats que treballen en l’àmbit de la inclusió

social. Aquesta col·laboració es fa necessària per donar resposta a les necessitats socials

emergents, com per exemple evitar que les persones nouvingudes quedin al marge de la

societat.

L’Institut Municipal de Persones amb Disminució (www.bcn.es/imd) gestiona les

polítiques municipals d’atenció a les persones amb algun tipus de disminució física,

psíquica o sensorial a fi d’aconseguir la seva integració social basada en els principis de

la normalització dels serveis i el reconeixement de la diferència. Alguns dels serveis que

es presten són els equips interdisciplinaris de la petita infància que proporcionen atenció

integral a infants de 0 a 6 anys amb disminucions o en risc de tenir-ne; assessorament

laboral; residències, pisos tutelats i apartaments adaptats; assessorament especialitzat

sobre accessibilitat i mobilitat; transport i concessió de targetes de microbús adaptat; i

suport a l’atenció primària que es realitza des dels districtes municipals.

Participació ciutadana

Barcelona vol ser una ciutat participativa, en la qual els seus ciutadans puguin expressar

les seves opinions i consideracions sobre allò que més els interessa i preocupa. Amb

aquesta voluntat, el març de 2004 es va constituir el Consell de Ciutat com a màxim

òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament de Barcelona, on els representants de

la ciutadania i els representants de l’Ajuntament debatran els principals afers de la

ciutat. El Consell de Ciutat està format per personalitats públiques i polítiques, quinze

ciutadans escollits aleatòriament –entre una llista de preinscrits- i representants

d’associacions i dels consells ciutadans sectorials o de districte. Les funcions principals

són: emetre informes, impulsar iniciatives, assessorar l’Ajuntament en la definició de

les grans línies polítiques i de gestió, conèixer i debatre el Programa d’Actuació

Municipal, els reglaments generals, els pressupostos municipals, els indicadors de gestió

i els grans projectes,  com també donar suport als diferents consells sectorials de ciutat i

ciutadans de districtes.
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El Consell de Ciutat es reuneix en sessió ordinària cada sis mesos. En la seva primera

sessió es va debatre el Pressupost 2005 i l’informe de progrés del llibre blanc de

l’habitatge, i es va anunciar l’encàrrec de tres informes sobre espai públic i convivència,

immigració, i habitatge, que han de ser debatuts en properes reunions del Consell.

Amb l’objectiu d’avançar en la democratització i la participació cívica, a finals d’any el

Consell Municipal va aprovar el nomenament de la primera Síndica de Greuges de

Barcelona. Aquesta institució té la missió de defensar els drets fonamentals i les

llibertats públiques dels ciutadans de Barcelona i de totes les persones que es trobin a la

ciutat encara que no en siguin residents.

Serveis funeraris

Els serveis funeraris de la ciutat van a càrrec de l’empresa d’economia mixta Serveis

Funeraris de Barcelona, SA, (www.sfbsa.es), empresa participada majoritàriament per

l’Ajuntament de Barcelona. La seva funció és la gestió, desenvolupament i explotació

dels serveis funeraris, dels serveis de cremació i dels cementiris de la ciutat, i també

atendre de manera integral les demandes de particulars (incloent-hi els serveis de

beneficència i els subvencionats, atesa la seva condició de servei essencial de prestació

obligatòria) i de companyies d’assegurances d’aquest sector. Les activitats dels serveis

funeraris se centren en dues unitats bàsiques: els serveis funeraris i els cementiris.

Serveis Funeraris de Barcelona ofereix prestacions que van des de la tramitació

administrativa per defuncions fins a la realització del conjunt d’actes cerimonials que

acompanyen les inhumacions o les incineracions.

Actualment compta amb 67 sales de vetlla distribuïdes entre els tres tanatoris en

funcionament –Sancho d’Àvila, Collserola i Les Corts-, dos centres crematoris amb sis

forns –a Montjuïc i Collserola- i nou cementiris –Montjuïc, Collserola, Les Corts, Sant
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Gervasi, Sarrià, Sants, Sant Andreu, Horta i Poblenou. El 2005 és prevista la

inauguració d’un nou tanatori amb deu sales de vetlla a Sant Gervasi.

Serveis funeraris

2000 2001 2002 2003 2004

Nre. de serveis funeraris 20.213 20.330 20.203 20.770 19.244

Incineracions 6.008 6.404 6.407 6.246 5.540

En el transcurs de 2004 s’ha renovat la Certificació ISO-9001-2000 i s’ha continuat la

millora constant de les instal·lacions, amb la pavimentació de vials, l’ampliació de les

sales d’espera i de vetlla i la construcció de nous columbaris cineraris, tombes i

reconstrucció de sepultures als diferents cementiris.

Finalment, amb la voluntat d’obrir l’empresa a la ciutadania, s’han posat en marxa

diverses iniciatives culturals com l’exposició "Un passeig pel cementiri del Poblenou" a

la Casa Ametller. La Ruta dels Cementiris –una ruta turística pels dos cementiris

monumentals de Barcelona, el de Poblenou i el de Montjuïc- permet donar a conèixer el

patrimoni arquitectònic i artístic que alberguen aquests recintes.

Esports

Barcelona és una ciutat que es caracteritza per la promoció de la pràctica esportiva com

a element de cohesió social. En aquest sentit, l’Ajuntament de Barcelona actua com a

element catalitzador i canalitzador del sector esportiu de la ciutat.

Des de l’Ajuntament s’ofereixen serveis adreçats a informar els ciutadans i els sectors

especialitzats sobre l’oferta esportiva de la ciutat i les diferents instal·lacions existents,

tant públiques com privades; es promou la pràctica esportiva a través de diferents

programes com l’esport escolar o accions adreçades a col·lectius específics com la gent
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gran, persones amb discapacitats o grups amb risc d’exclusió social; i s’organitzen actes

esportius en diferents formats com els actes populars al carrer, els trofeus Ciutat de

Barcelona o competicions d’interès internacional que permeten mantenir Barcelona com

a referent de l’esport federat i d’espectacle.

Per tal de vehicular els objectius de l’Ajuntament en l’àmbit de l’esport, el novembre de

2004 el Plenari del Consell Municipal va aprovar la creació de l’Institut Barcelona

Esports, que entrarà en funcionament el maig de 2005. Es tracta d’una entitat

publicoempresarial que té com a funcions principals potenciar la pràctica de l’esport,

difondre l’activitat esportiva a Barcelona i potenciar les entitats esportives de barri.

Esports

2000 2001 2002 2003 2004

Instal·lacions olímpiques

- nre. d’actes 309 319 459 411 367

- nre. d’espectadors (milers) 2.021 1.955 2.163 2.358 2.347

Instal·lacions esportives municipals

- nre. d’instal·lacions (1) 123 124 125 125 115

- nre. d’abonats (milers) 150 154 162 168 180

Actes esportius populars organitzats per

l’Ajuntament

- nre. d’actes 38 43 21 78 70

- nre. de participants (milers) 165 222 139 188 149

(1) Es tracta d’unitats de gestió, que poden integrar una o més instal·lacions. L’any 2004

diverses instal·lacions s’han integrat per millorar-ne la seva gestió.

Les actuacions de l’Institut s’emmarquen dins del Pla Estratègic de l’Esport que va ser

aprovat el 2003 i en el qual van participar tots els sectors vinculats a l’activitat
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fisicoesportiva de la ciutat. Els objectius del pla es centren en tres eixos bàsics:

consolidar Barcelona com a ciutat de l’esport a nivell internacional, atraure les activitats

econòmiques associades a l’esport pel seu potencial de creixement i la seva repercussió

en el conjunt de l’economia i l’ocupació, i promoure l’esport com a vertebrador social.

3.3. Els serveis de la ciutat

Manteniment dels serveis i de les infraestructures urbanes

L’Ajuntament de Barcelona ofereix un servei integral de neteja i recollida selectiva de

residus a fi d’aconseguir una ciutat més neta, ordenada, sostenible i eficient en l’ús dels

recursos naturals. Com que no totes les places i carrers tenen la mateixa intensitat d'ús,

la neteja s'adequa a cada realitat diferent, determinada per factors com el trànsit de

persones i vehicles, l'activitat comercial i cultural o si es tracta de zones d'oci o

d'esbarjo, entre altres. En funció de les característiques urbanístiques de cada carrer o

barri, s’utilitzen diferents sistemes de neteja –escombrada manual, mecànica, mixta o

neteja amb aigua- a més de tractaments específics com són la neteja de xiclets i taques

al paviment, la recollida d’excrements de gossos, la neteja de les parets verticals dels

túnels, la retirada de cartells, la neteja de papereres o la neteja de pintades i grafits a

l’espai públic.

Pel que fa a la recollida de residus urbans, l’Ajuntament de Barcelona distingeix entre la

recollida domiciliària indiferenciada– amb diferents sistemes adequats a la configuració

de cada barri com la recollida amb contenidors, la recollida amb bosses porta per porta o

la recollida pneumàtica- i la recollida selectiva domèstica (paper, vidre, envasos, residus

orgànics) i comercial (residus generats per comerços, hoteleria, oficines o serveis com

hospitals i escoles). A més, l’Ajuntament ofereix altres serveis com la recollida porta

per porta de mobles i trastos vells, el programa Roba amiga, i compta amb una xarxa de

Punts Verds –deixalleries o punts de reciclatge.
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El tractament dels residus municipals és competència metropolitana i abraça tant la

incineració, els dipòsits controlats, i els ecoparcs -plantes de selecció i compostatge. Els

ecoparcs són complexos de tractament de residus que combinen en un mateix recinte

diverses instal·lacions per valoritzar els diferents tipus de deixalles amb criteris

mediambientals i de sostenibilitat. L’entrada en servei de l'ecoparc de Montcada i

Reixac el maig de 2004, juntament amb l'ecoparc Barcelona a la Zona Franca, ha

permès que es redueixin les aportacions de residus sòlids urbans als dipòsits controlats

en gairebé una tercera part. Per al 2005 es preveu l’entrada en funcionament de

l'ecoparc del Mediterrani, el qual possibilitarà que entre les tres instal·lacions es tracti el

60% dels residus metropolitans, que un 33% es tracti a la planta de valorització

energètica i que únicament s’aportin als dipòsits controlats un 7% dels residus generats.
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Enllumenat, pavimentació, canalitzacions i neteja

2000 2001 2002 2003 2004

Làmpades (unitats) 153.298 157.665 160.504 162.791 165.024

- Enllumenat viari 127.369 131.806 134.620 137.047 139.261

- Enllumenat artístic 5.027 4.957 4.982 4.842 4.861

- Enllumenat túnels ciutat 10.524 10.524 10.524 10.524 10.524

- Enllumenat Rondes 10.378 10.378 10.378 10.378 10.378

Pavimentació de carrers (m2) 303.213 599.515 858.985 293.565 173.753

Canalitzacions (m) 202.726 214.507 181.930 167.814 161.895

Neteja i recollida de residus

- Residus urbans (tones) 818.859 836.852 850.278 860.337 870.600

- Recollida selectiva (tones) 97.890 142.485 217.040 319.959 368.436

· Vidre 15.112 16.773 18.256 20.053 21.675

· Paper 29.046 51.489 52.323 57.200 65.163

· Envasos 6.547 8.030 9.504 10.644 11.696

· Mobles 21.799 22.768 23.949 28.222 30.322

· Brossa orgànica 15.832 29.799 48.634 74.684 82.829

. Roba 21 24 117 498 1.489

· Altres residus a punts verds 8.458 11.716 13.508 13.912 14.195

· Selectiva Mercabarna 1.075 1.885 4.180 7.046 7.953

· Altres: selectiva de parcs - - - 865 551

· Fracció rebuig a metanització - - 46.569 106.801 132.563

Recollida selectiva/total (%) 11,9 17,0 25,5 37,2 42,3

El manteniment de l’espai públic és un dels objectius prioritaris de l’actual Programa

d’Actuació Municipal per tal de tenir una ciutat operativa i disposar d’un espai públic

millor i de més qualitat, que garanteixi el benestar dels ciutadans i que optimitzi els

recursos, sempre d’una manera respectuosa amb el medi ambient. Amb aquesta
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intenció, l'any passat es va aprovar el Pla de Millora Integral de l'Espai Públic 2004-

2007, el qual consisteix en la realització de manera simultània d’un conjunt

d’actuacions a carrers de tota la ciutat, que inclou pavimentació i estructures vials,

senyalització, voreres, mobiliari urbà, sistema de clavegueram, neteja viària, semàfors,

verd urbà, fonts públiques, enllumenat, etc. En un període de quatre anys, aquestes

actuacions incidiran sobre el 30% de la via pública de Barcelona, espai que equival a

una extensió de 450 quilòmetres corresponents a 1.600 carrers.

L’Ajuntament de Barcelona vol també que Barcelona sigui una ciutat amb qualitat

ambiental. Conscient que l’aire que respirem influeix en la qualitat de vida urbana,

disposa d’una xarxa de vigilància de la contaminació atmosfèrica que controla el

compliment dels valors de referència establerts a les normatives estatals i europees.

Manteniment i serveis urbans

2000 2001 2002 2003 2004

Sanejament i control ambiental

- Longitud xarxa clavegueram (km) 1.315 1.335 1.490 1.509 1.526

- Neteja xarxa clavegueram (km) 2.389 2.418 2.241 2.374 2.326

Planta valorització energètica del Besòs

- Incineracions (tones) 272.134 300.524 187.176 360.193 328.832

- Producció electricitat (MWh) 117.574 129.802 79.977 174.037 155.409

Control contaminació per soroll

- Nre. Vehicles inspeccionats 5.418 5.187 5.545 4.885 3.766

El clavegueram de la ciutat intervé de manera decisiva en la qualitat del cicle urbà de

l’aigua. Diàriament, la xarxa de clavegueram de Barcelona rep uns 500.000m3 d’aigües

residuals, de les quals un 75% es depuren a la planta del Besòs, i la resta a la planta del

Prat de Llobregat. El servei de neteja i conservació d’aquesta xarxa permet un òptim
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funcionament per tal que totes les aigües circulin des dels diferents punts d’entrada fins

al seu destí sense que cap element sòlid n'obstaculitzi el recorregut. A més, els set

dipòsits pluvials de la ciutat han esdevingut un element clau en la xarxa de drenatge

urbà, perquè, d’una banda, eviten les inundacions en cas de fortes pluges i, de l’altra,

permeten tractar les aigües retingudes abans d’abocar-les al mar, amb la qual cosa es

col·labora en la preservació dels ecosistemes aquàtics i marins.

Neteja i recollida de residus
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Barcelona és una ciutat rica en aigües subterrànies, per la qual cosa se'n fa un control

constant del nivell i qualitat, fet que en permet l'aprofitament sostenible per al reg de

parcs i jardins, l’alimentació de fonts ornamentals, la neteja viària o la neteja del

clavegueram.

Un dels reptes que té Barcelona en l'aspiració d’esdevenir una ciutat més confortable és

la reducció de la contaminació acústica. El programa BCN! Sense Soroll combina la

pavimentació de carrers amb asfalt sonoreductor i el cobriment de vials com la ronda

del Mig o la Gran Via, amb la promoció de subvencions per a l’aïllament acústic dels
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edificis, l’educació i sensibilització ambiental i campanyes per fer més compatible

l’activitat de les terrasses i establiments d’oci nocturn amb el descans dels veïns.

Finalment, fer de Barcelona una ciutat més confortable passa també pel

desenvolupament de les energies renovables i la millora de l’eficiència energètica. En

l’actualitat, i gràcies a actuacions com la planta fotovoltaica del Fòrum, amb una

superfície de 3.600m2, la superfície de plaques solars de la ciutat de Barcelona és ja de

24.531m2, fet que suposa un estalvi energètic equivalent al consum d’una ciutat de

35.000 habitants.

Espais de contacte amb la natura

El patrimoni verd de Barcelona és divers. En una primera aproximació cal distingir

entre el verd forestal, principalment del Parc de Collserola, i el verd urbà –que ocupa

1.040 hectàrees- format per l’arbrat viari, els més de 60 parcs urbans, els jardins de

barris i places, els interiors d’illa i els horts urbans. A més, Barcelona disposa de més de

4 quilòmetres de platges, dotades dels serveis i equipaments necessaris per al gaudi de

les persones durant tot l’any, i integrades a la trama urbana.

L’Institut Municipal de Parcs i Jardins (www.bcn.es/parcsijardins) gestiona el patrimoni

verd de Barcelona des d’una òptica global, que va des de la planificació fins al

manteniment. La qualitat dels espais verds és un objectiu clau que abasta la conservació

de la vegetació, el disseny dels espais, una dotació d’equipaments adequada als diferents

usos dels parcs i places, i la seguretat. Aquesta gestió es fa seguint criteris de

sostenibilitat: l’ús racional de l’aigua mitjançant el reg automatitzat i l’aprofitament

d’aigües freàtiques; el reciclatge dels residus vegetals, a través del compostatge;

l’adaptació dels espais a criteris ecològics, seleccionant espècies autòctones que

s’adaptin millor a l’entorn urbà i augmentant la diversitat botànica; i la reintroducció de

la fauna als parcs i jardins.
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Espais públics i equipament urbà

2000 2001 2002 2003 2004

Verd urbà

- Zona verda urbana (ha) 984 989 1.007 1.036 1.040

- Nre. d’arbres a la via pública 149.254 150.912 152.230 155.279 155.433

- Reg automatitzat (milers m2) 1.982 2.085 2.157 2.236 2.505

Altres espais

- Nre. d’àrees de jocs infantils 587 586 575 624 645

Una de les principals línies d’actuació de Parcs i Jardins és afavorir i millorar

l’accessibilitat als espais verds i les platges de Barcelona de les persones amb mobilitat

reduïda. En aquest sentit, l’any 2004 s’han eliminat barreres arquitectòniques al Parc de

l’Oreneta, als Jardins de Vil·la Amèlia, al Parc de Ca n’Altimira, als Jardins de Rosa

Luxemburg, al Parc de la Creueta del Coll, al Parc de Sant Martí, al Parc de l’Estació

del Nord, al Bosquet dels Encants, als Jardins de Joan Brossa i al Parc de l’Espanya

Industrial.

L’organització d’activitats escolars, de visites comentades a diversos espais de la ciutat,

d’exposicions i conferències relacionades amb la natura; la celebració de festes populars

com la de la Tardor i la de la Primavera; o la campanya de recollida d’arbres de Nadal,

són clars exemples de les campanyes de sensibilització i educació ambiental que du a

terme l’Institut. A més el Centre de Formació del Laberint d’Horta està especialitzat en

cursos adreçats tant a tècnics com a afeccionats.



71

D’altra banda, el Jardí Botànic de Barcelona i l’Institut Botànic de Barcelona treballen

conjuntament per a la conservació de la flora de Catalunya i avançar en la recerca

científica en el camp de la biologia.

El Parc Zoològic de Barcelona

El zoològic de Barcelona (www.zoobarcelona.com), ubicat al parc de la Ciutadella, té

més de cent anys d’història i compta amb més de 4.300 animals de 413 espècies

diferents, entre els quals destaquen els primats, els dofins i els felins. La concepció del

zoo ha anat evolucionant amb el pas dels anys, de manera que avui en dia les seves

línies principals d’actuació són tres: la conservació de les espècies amenaçades, la

recerca i l’educació ambiental.

El zoo de Barcelona col·labora en diferents programes internacionals de reproducció i

manteniment d’espècies en perill d’extinció i la seva posterior reintroducció a la natura.

En l’àmbit de la recerca es fan estudis d’investigació científica juntament amb

universitats, parcs naturals i altres institucions interessades en la preservació de la fauna.

L’educació ambiental està adreçada fonamentalment a les escoles, però també al públic

en general. Cada any més de 50.000 nens i nenes participen en les activitats per al

públic infantil; activitats que estan dirigides per educadors especialitzats en zoologia.

Per als adults s’organitzen cursos de formació i cursos de divulgació zoològica.

Tot i que la mort del Floquet de Neu ha causat una disminució en el nombre de visitants

al parc durant l’any 2004, el nombre de famílies afiliades al Zooclub –que permet

visitar-lo tantes vegades com es vulgui per una tarifa fixa anual- ha augmentat fins a

superar les 22.000 famílies, el que equival a unes 75.000 persones.
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El nou zoo marí i el Parc de la Nova Mar Bella

El passat 28 d’abril, el ministeri de Medi Ambient va atorgar a l’Ajuntament de
Barcelona, la concessió d’ocupació de 230.000 m2 per a la realització de les obres de la
plataforma del zoo marí al front litoral de Barcelona i del parc de la Nova Mar Bella.

El Zoo Marí s’emmarca dins de la reordenació del front litoral Besòs, enfront d’un dels

extrems de la platja de la Nova Mar Bella.

Els elements més significatius de la ordenació plantejada per a la ubicació del zoo marí

són l’ampliació de l’actual esplanada de terrenys guanyats al mar --on està prevista la

ubicació del zoo marí--, i de diverses infraestructures d’oci relacionades amb el mar.

L’àmbit on es situarà el parc és l’última zona pendent d’adequar del litoral barceloní i es

proposa guanyar espai de platja natural combinada amb les característiques pròpies d’un

parc urbà; mitjançant una urbanització que permeti conjugar topografia, arquitectura i

vegetació.

El nou zoo marí inclou els biosistemes de les aigües oceàniques i tres deltes

biogeogràfics (l’americà, l’africà i el mediterrani), i acollirà espècies marines i aquelles

que habiten als deltes. En els seus inicis, hi haurà prop de 90 espècies d’animals, que es

distribuiran aproximadament de la següent manera: 20 espècies de mamífers, 40 d’aus,

23 de rèptils i 7 d’amfibis.

Transports i circulació

Per fer una ciutat més sostenible, Barcelona aposta per fomentar el transport públic, l’ús

de la bicicleta i els desplaçaments a peu. Per impulsar aquests mitjans de transport, el

web de l’Ajuntament de Barcelona (www.bcn.es) permet accedir a informació en temps

real sobre la situació del trànsit a les vies principals, les obres i actes cívics que afecten
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la circulació, la localització dels aparcaments, les millors opcions per desplaçar-se en

transport públic, i les possibilitats de moure’s amb bicicleta i anar a peu.

A l’àrea metropolitana, el 2004 el nombre de viatgers va augmentar un 3,4% respecte

l’any anterior, amb un total de 865,8 milions de viatgers. El creixement a la xarxa

ferroviària -Metro, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i el servei de Rodalies de

Renfe- ha estat del 3,1%.

L’any 2001, data d’aprovació del PDI 2001-2010, de les 115 estacions existents, 22

estaven adaptades a persones amb mobilitat reduïda (PMR). A abril de 2005, 41 de les

121 estacions de metro es troben adaptades a PMR i 25 en obres d’adaptació. Si la

Generalitat de Catalunya acompleix els terminis establerts, el 86,0% de les estacions

estaran adaptades a PMR el 31/12/06, es a dir, 104 estacions.

A l’any 2003 Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA adquireix tres trens de la SERIE

500 per a la nova L11. Entre els anys 2003 i 2005, s’encarrega la fabricació 39 trens de

la SERIE 5000 per a la L2 (3 trens), la L3 (3 trens) i la L5 (33 trens). Els trens de la L5

permetran renovar tota la flota actual (27 trens) i ampliar-la (6 nous trens), i s’encarrega

la fabricació de 50 trens de la SERIE 9000 per a la futura L9 i, finalment, s’encarrega la

fabricació de 10 trens més per a la L1.

En el cas del transport de superfície –autobús i tramvia-, l’augment ha estat del 3,9%, al

qual hi han contribuït els més de 7,6 milions de viatgers del tramvia. La validació de

títols integrats ha crescut un 4,6% i representa més del 70% de validacions dins del

sistema.

L’any 2004 un 7,3% de la flota funciona amb energies poc contaminants (gas natural i

hidrogen). El 71,1% tenen pis baix, adaptat. El 96,5% disposen d’aire acondicionat.
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Durant l’any 2004 s’ha realitzat un concurs per a l’adquisició de vora 300 nous vehicles

per a la flota de TB. D’aquests, 145 s’estan incorporant al servei durant el primer

semestre l’any 2005 i la resta durant el 2006, moment en que el 100% de la flota de TB

estarà adaptada a PMR. En relació a les entrades de vehicles durant l’any 2004, 90 dels

145 seran autobusos que funcionaran amb gas. D’altra banda, prop de la meitat dels 145

autobusos seran articulats, incrementant així la capacitat de transport de TB.

El 2004, a la xarxa de transport públic –metro, autobús, FGC, i Rodalies Renfe- s’hi ha

afegit el tramvia, que havia estat suprimit del tot el 1971. Se n’han inaugurat dues línies:

el Trambaix, que uneix el final de la Diagonal amb cinc municipis del Baix Llobregat; i

el Trambesòs, que connecta Sant Adrià de Besòs amb la Vila Olímpica, passant per la

plaça de les Glòries. El Trambaix té tres recorreguts diferents, amb un total de 25

parades i 12 quilòmetres de longitud. El Trambesòs, per la seva banda, compta de

moment amb 14 parades al llarg de 6,5 quilòmetres. Totes dues línies tenen parades que

connecten amb la xarxa de metro i amb el servei de rodalies de Renfe.
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Mobilitat

2000 2001 2002 2003 2004

Mobilitat urbana

- Nre. de viatgers en metro (milers) 291.977 305.105 321.365 331.980 343.324

- Nre. de viatgers en autobús

(milers) 169.289 184.025 186.103 203.710 205.048

- Nre. de viatgers en tramvia

(milers) - - - - 7.660

- Carril bus / taxi (km) 77 92 93 98 98

- Carril bici (km) 110 116 119 122 124

Aparcaments

- Nre. de places de càrrega i

descàrrega 7.112 7.452 8.432 8.950 9.177

- Nre. de places d’aparcament de

superfície 151.458 148.363 148.097 147.068 181.198

- Nre. de places AREA (zona

blava) 6.148 6.628 6.910 6.933 7.158

- Nre. de places d’aparcament de

motos 8.590 10.153 12.317 13.171 17.759

La introducció del tramvia s’ha fet després d'avaluar els seus avantatges en tres àmbits.

Respecte al medi ambient, no contamina, incorpora sistemes d’estalvi energètic i és

silenciós. Quant a la circulació, evita el col·lapse circulatori. I per als usuaris és un mitjà

ràpid, fàcilment accessible i que millora la connectivitat de la ciutat.

El 13 de desembre de 2004 es va signar el Contracte Programa entre l’Administració

General de l’Estat i l’ATM, per al període 2002-2004 per un total de 1.175 M d’€.
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A més, Barcelona ofereix tant als residents com als visitants d’arreu altres serveis de

transport públic de caire turístic que són un complement per conèixer els indrets de la

ciutat. Els exemples són variats: els que permeten passejades per la ciutat, com el Bus

Turístic o el Tombus; els que connecten amb el Parc del Tibidabo –tramvia blau,

funicular- o la muntanya de Montjuïc –funicular, transbordador aeri del port-;

l’Aerobus, que enllaça amb l’aeroport de Barcelona; i els que donen servei des del port

de Barcelona –el Portbus, els catamarans, les Golondrinas i l’helicòpter turístic.

Viatgers en transport públic
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L’Ajuntament de Barcelona s’ha adherit, juntament amb més de 30 ciutats europees, a

la Carta Europea de Seguretat Viària, impulsada per la Unió Europea, que fixa un

compromís de cooperació per reduir l’accidentalitat un 50% en el període 2000-2010.

En aquesta línia s'ha elaborat el Pla Municipal de Seguretat Viària 2004-2007 aprovat

per l’Ajuntament. Els objectius prioritaris per al bienni 2004-2005 són el control dels

límits de velocitat amb la instal·lació de més radars tant a les vies d’accés a la ciutat

com a altres vies de la xarxa bàsica; la pacificació progressiva del trànsit amb l’estudi

del disseny viari per a la reducció de la velocitat màxima a 30km/h en carrers i zones de
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la xarxa no bàsica de circulació; el respecte dels semàfors, de les cruïlles i dels passos i

zones de vianants, fent campanyes de sensibilització dirigides a conductors i vianants i

realitzant actuacions de disciplina viària; i la promoció d’una conducta tranquil·la i que

compleixi les mesures de seguretat bàsiques com ara són l’ús del cinturó de seguretat i

del casc, els controls d’alcoholèmia i campanyes contra l’ús indegut del telèfon mòbil.

L’any 2004 el nombre d’accidents a la ciutat de Barcelona, incloent-hi les Rondes, s’ha

reduït un 4%, amb una disminució del nombre de ferits i de víctimes mortals del 4,2% i

el 8,7%, respectivament.

Durant aquests dos primers anys del mandat s’ha continuat amb una politica de

promoció de l’ús de la bicicleta com a mitjà ecològic, no contaminant, que facilita

l’esport i evita la congestió del trànsit.

En aquest sentit s’ha proseguit amb la poltica d’anar implementant nous carrils

bicicleta, en l’actualitat hi ha 125 Km aixi com amb la política de creació

d’infraestructures com els aparcaments bicicleta amb prop de 5.000 places

d’estacionament en superfície, 290 en recintes tancats i 983 subterrànies.

Tanmateix s’ha desenvolupat en més del 50% de la Ronda Verda que es un circuit lúdic

que envolta la ciutat amb un total de 62 Km..

També s’ha posat en marxa el Pla d’Aforaments que permet saber la xifra real de

bicicletes que circulen cada dia a la ciutat.

S’han continuat en un intent d’oferir el màxim d’informació posible amb l’edició de la

guia de la bicicleta i activitats com la Setmana del Bicicleta, exposicions, etc.



78

Tanmateix i per donar suport al sector social que impulsa des de la societat civil aquest

mitjà de transport s’han donat suport a projectes de les entitats per dur a terme jornades

promocionals i material gràfic específic amb l’objectiu d’informar a la ciutadania en

relació aquest vehicle.

Recentment i per tal d’afavorir una bona convivència entre els vianats i els ciclistes s’ha

editat la campanya BiciCívica ique preten informar dels drets i deures dels ciclistes així

com oferir consells de circulació responsable.

3.4. Promoció de l’habitatge i l’activitat econòmica de Barcelona

Promoció de l’habitatge

L’Ajuntament de Barcelona s’ha fixat en el PAM (2004-2007) com una de les seves

prioritats impulsar una política d’habitatge que garanteixi l’accés de la ciutadania a un

habitatge digne. El Consell Plenari Municipal va aprovar al maig de 2004 el Pla

d’habitatge de Barcelona que té com objectius bàsics:

 Millorar i facilitar l’accés a un habitatge digne i adequat als ciutadans i ciutadanes

de Barcelona, d’acord amb les noves necessitats i en coordinació amb l’àmbit

metropolità.

 Promoure la rehabilitació dels habitatges i barris de la ciutat.

 Coordinar les actuacions de totes les administracions públiques en matèria

d’habitatge.
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El Pla d’Habitatge de Barcelona 2004-2010 aprovat el maig del 2004 incorpora els

següents10 programes de gestió:

1.   Programes de rehabilitació.

2.   Mobilització del parc d'habitatge buit.

3.   Programa de gestió de sòl.

4.   Noves àrees en transformació.

5.   Promoció d'habitatge protegit.

6.   Programa de construcció d'habitatge dotacional.

7.   Foment de l'oferta d'habitatges de lloguer.

8.   Modificacions normatives en matèria d'habitatge.

9.   Atenció al ciutadà i suport en l'accés a l'habitatge.

10.  Optimització del procediment urbanístic

En el període 2004-2007 es preveu un potencial de promoció de 10.000 nous habitatges

protegits i/o assequibles (públics o privats).

Per tal de desenvolupar de manera eficaç el Pla de l’Habitatge de Barcelona es destinen

del pressupost municipal d’inversió 449 milions d’euros per a la promoció de nous

habitatges assequibles (gestió de sòl i construcció d’habitatge).

El govern municipal ha adoptat un seguit d’accions per desenvolupar i executar els

Programa d’Actuació Municipal en els àmbits del Pla de l’Habitatge; d’aquestes es

poden destacar:

 Octubre 2003, mesura de govern per la determinació de nous emplaçament per a la

construcció de 1.031 habitatges.
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 Juliol de 2004, mesura de govern per la determinació de nous emplaçaments per a la

construcció de 1.823 habitatges assequibles de protecció i 440 habitacions per

residències assistides i d’estudiants.

 Juliol de 2004, mesura de govern per l’aprovació del Programa de Rehabilitació de

Barcelona.

 Desembre de 2004, concessió per la Generalitat de Catalunya de dos barris d’atenció

especial Roquetes i Santa Caterina. Sol·licitud abril 2005: Trinitat Vella i Poble Sec

 Febrer de 2005, declaració d’Àrea Extraordinària de Rehabilitació del barri del

Carmel i entorns.

 Abril de 2005, mesura de govern per la determinació de nous emplaçament per a la

construcció de 1.362 habitatges

Des de l’Ajuntament de Barcelona es fa gestió de sòl municipal per disposar de terrenys

que permetin executar el pla d’habitatge, i, a través del Patronat Municipal de

l’Habitatge (www.pmhb.org), es promouen pisos destinats sobretot a joves i gent gran.

L’any 2004, el Patronat Municipal de l’Habitatge ha adjudicat un total de 1.255

habitatges.

En el cas de la gent gran, es promouen apartaments amb serveis per a persones que

encara gaudeixen d’autonomia. Són habitatges adaptats i dotats amb serveis de suport

personal –teleassistència, neteja-, de suport social, i altres serveis comuns com sales

d’estar per a diferents usos -biblioteca, reunions familiars- i bugaderia. Actualment hi ha

357 apartaments en funcionament, 252 en construcció i 281 en fase d’avantprojecte. Els

preus dels lloguers són inferiors als del mercat.

Els projectes que desenvolupa el Patronat Municipal de l’Habitatge segueixen uns

paràmetres mediambientals i d’estalvi energètic com la instal·lació de plaques solars

tèrmiques per a l’escalfament de l’aigua sanitària, la utilització de materials constructius
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reciclables, la distribució interna que asseguri la ventilació creuada i la instal·lació

d’ascensors de baix consum i d’aixetes que controlen el cabal de l’aigua.

El 2004 s’ha inaugurat l’Oficina de l’Habitatge de Ciutat Vella per oferir informació

sobre l’habitatge, assessorar i donar suport als ciutadans sobre els problemes en el

lloguer i la propietat horitzontal d’habitatges, com també impulsar la rehabilitació

d’habitatges per millorar les seves condicions d’habitabilitat.

Actualment, estan en diferents estadis de gestió 12.221 habitatges de protecció, dels

quals 10.707 son habitatges en règim de venda o lloguer i 1.514 son habitación en

residències assistides o d’estudiants.

D’aquests habitatges més del 50% són en règim de lloguer.

PROMOCIÓ D’HABITATGE A BARCELONA 2004-2007

TOTAL HABITATGES RA / RE(*)

ACABATS 2.445 2.223 222

EN CONSTRUCCIÓ 2.013 1.921 92

CONVENIATS 4.728 4.588 140

EN GESTIÓ 3.035 1.975 1.060

(*) Habitacions en Residències assistides / etudiants
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Rehabilitació, habitatge i millora del paisatge urbà

2000 2001 2002 2003 2004

Patrimoni immobiliari del Patronat Municipal

de l’Habitatge

- Habitatges gestionats en lloguer 3.367 3.507 3.550 4.248 5.268

- Habitatges gestionats en venda 4.180 3.632 3.211 3.105 2.932

- Locals comercials 533 485 441 457 457

- m2 de sòl disponible 23.780 41.790 6.620 34.580 36.300

Campanya “Barcelona, posa’t guapa”

- Nre. d’inscripcions d’expedients de

subvenció 2.420 2.649 2.339 3.180 2.766

- Nre. de lliuraments d’expedients de

subvenció 1.210 1.617 1.993 1.907 1.847

- m2 de façanes i terrats rehabilitats (milers) 512 715 560 703 800

Millora del paisatge urbà

L'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida treballa en els àmbits de la

rehabilitació d’edificis, la gestió dels usos del paisatge urbà i la promoció dels valors del

paisatge i difusió del patrimoni arquitectònic de la Ciutat.

Les campanyes de protecció i millora d'edificis  permeten millorar la qualitat de les

nostres edificacions i  rpercuteixen positivament en la qualitat de vida dels seus

habitants.

L’Institut administra uns recursos econòmics que són reinvertits en millores del medi

ambient urbà, alhora que té un compromís ferm i l’objectiu de treballar per tal d’assolir,

dia a dia, una millor qualitat de vida per als ciutadans de Barcelona.
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L‘Institut del Paisatge Urbà  ha atorgat durant aquest període va atorgar 6,08 milions

euros  i ha permès realitzar 3.692 actuacions, de les quals un 76% corresponen a

programes de rehabilitació tant de l’interior (patis de llums, escales i vestíbuls) com de

l’exterior dels edificis (façanes, terrats i cobertes). La resta d'actuacions són

marcadament ambientals i socials i corresponen en un 11% a programes per al

desenvolupament sostenible delshabitages; en un 7% a la millora de l'accessibilitat i en

un 5% a la millora d'instal·lacions que malmeten la qualitat i dignitat delpaisatge.

La promoció de l’ús del català  en retolació ens ha permès subvencionar fins a un 40%

dels costos de nova retolació.

En el programas d’actuacions especials s‘han recuperat elements originals de valor

artístic en 22 intervencions.

La gestió dels usos del paisatge  vetlla per la correcta utilització pública i privada del

paisatge de la Ciutat  evitant els usos abusius de la nostre entorn urbà.  Això ha permès

realitzar revisions a més de 513 emplaçaments i el control de més de 1.200 suports de

publicitat.

S’han signat 106 convenis de col·laboració, consistents en protocols deprotocols de

patrocini i compensacions paisatgístiques per la instal·lació de lones i rètols

publicitàries. Aquest fons econòmic es destina a recuperacions patrimonials i

paisatgístiques.

Entre les actuacions més importants hi figuren la remodelació de la Casa Golferichs,

edifici modernista de l’arquitecte Joan Rubió i Bellvé,  la rehabilitació de la construcció

coneguda  com “El Castell” del Parc de la Ciutadella, la important aportació de l’Institut

a la restauració de la façana de la Catedral de Barcelona
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Promoció dels valors del paisatge i difusió del patrimoni arquitectònic de la ciutat

Més enllà de les tasques de conservació i millora del patrimoni paisatgístic de

Barcelona, l’IMPUiQV també s’encarrega de difondre i conscienciar del valor d’aquest

patrimoni i de la importància de difondre’l i preervar-lo mitjançant les Rutes i altres

publicacions.

S’ha continuat impulsant la difusió del patrimoni modernista amb l’exposició

internacional itinerant Art Noveau in Progress - Un segle de modernisme a Europa. Que

va rebre gairebé 9.000 visitants. S’ha impulsat decididament la Réseau Art Noveau

Network com una  xarxa  d’estudi i difusió dels valors del patrimoni modernista a

Europa on hi participen més de 48 municipis d’arreu del continent.

Barcelona ha signat el nou Protocol Marc de la Ruta del Modernisme que aplega les 20

entitats i institucions més relacionades amb el patrimoni modernista de la ciutat que es

concretrà ambuna nova ruta . La nova Ruta incorporarà fins a 111 edificis de Barcelona

de 8 districtes de la Ciutat.

L’IMPUiQV  ha treballant dins la xarxa Ciutats de la Il·lustració aorganitzant la III

trobada d’aquesta organització.

Promoció econòmica de la ciutat

Des de l’Ajuntament de Barcelona- a través de la direcció de promoció econòmica- es

desenvolupa des de dos departaments que treballen coordinadament, promovent

diverses accions per potenciar l’activitat econòmica de la ciutat i atreure negocis i

inversions.
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Promoció econòmica exterior

A nivell internacional, es van organitzar un total de 6 ponts empresarials (Business

Bridge) amb l’objectiu d’establir contactes comercials i de negocis recolzant la

internacionalització de les empreses de l’àrea de Barcelona, de promoure Barcelona

com a entorn atractiu per les inversions i d’estudiar nous models de desenvolupament

econòmic i empresarial.

Els destins dels ponts empresarials, un projecte en col·laboració amb la Cambra de

Comerç de Barcelona, van ser Seattle (desembre 2003), Sant Petersburg (maig 2004),

Toulouse (novembre 2004) i Nova York (desembre 2004), Beijing (febrer 2005) i

Londres (maig 2005).

Per tal de promocionar Barcelona, el turisme i l’activitat econòmica, així com fer

prospecció d’altres mercats estratègics per Barcelona, es van realitzar seminaris i

workshops de promoció econòmica a  Miami (Estats Units), Dortmund (Alemanya), la

regió de Quebec (Canadà), i a Guanzou i Hong Kong (Xina).

Per altra banda, es va participar a diferents fires i congressos internacionals de

rellevància i interès sectorial – fira SITL a Paris (transport i logística), SECA

(telemàrqueting i centres de contacte), IPAWorld Forum a Brussel·les, forum de

marketing internacional a Roma i Global Cities-MIPIM a Cannes (desenvolupament

local), Exporeal a Munic (immobiliari), Routes a Madrid (sector aeroportuari), China

Hi-tech a Shenzhen (noves tecnologies), Share Services Week a New Port (serveis

compartits a les empreses)-.

Així mateix, es van fer seminaris i presentacions de Barcelona a delegacions

econòmiques estrangeres que visiten la ciutat.
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El 2004 es va signar una aliança estratègica per promocionar l’arc euromediterrani entre

les ciutats de Barcelona, Torí i Lyon per treballar les àrees d’interès comú com són la

promoció econòmica i la creació d’empreses, el sector agroalimentari i gastronòmic, la

biotecnologia, el turisme, i logística.

A banda de l’estudi de la realitat econòmica de Barcelona i la seva àrea d’influència

mitjançant indicadors de conjuntura, informes i estudis sectorials o enquestes a

empreses i agents econòmics de Barcelona, regularment s’elaboren publicacions i

estudis per tal de projectar, comunicar i promocionar les potencialitats econòmiques,

oportunitats de negoci i projectes de la ciutat.

Alguns exemples de les publicacions i material promocional, entre altres, són la revista

trimestral “Barcelona Bones Notícies”,  el díptic “Barcelona, metròpoli per viure i

treballar”, la publicació anual “Barcelona, the Place to be”, el tríptic “Barcelona centre

de serveis”, el fulletó “Barcelona en xifres 2004”, així com l’estudi bianual “La inversió

estrangera a l’àrea de Barcelona”.

Amb la idea de reforçar els avantatges competitius de Barcelona envers altres ciutats,

l’Ajuntament de Barcelona impulsa una sèrie de plataformes de col·laboració público-

privades relacionades amb sectors econòmics estratègics per la ciutat. Aquests són 10

sectors amb un component alt de valor afegit i amb gran potencial de creixement futur:

Barcelona Centre Logístic, Barcelona Centre Mèdic, Barcelona Centre Universitari,

Barcelona Centre Financer, Fundació desenvolupament de la dieta mediterrània,

Barcelona Centre Disseny, Fundació Fòrum ambiental, Turisme de Barcelona,

Barcelona Aeronàutica i de l’Espai, i Barcelona Digital.
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D’aquesta manera, implicant de manera conjunta empreses, entitats professionals,

institucions i administracions, es defineixen estratègies comunes de dinamització

d’aquests sectors econòmics, amb la marca Barcelona com a tret distintiu.

Promoció econòmica interior

L’impuls de la dimensió internacional dels negocis es combina amb l’estímul a l’àmbit

local per maximitzar l’increment  d’activitat econòmica de la ciutat i enfortir i fidelitzar

també les nostres empreses. La Direcció de Promoció Econòmica Interior neix amb

vocació d’interlocutor amb el col·lectiu empresarial i professional de la ciutat amb

l’objectiu de contribuir a l’increment de l’activitat econòmica i a la millora de la

competitivitat de les empreses.

S’han realitzat una sèrie d’actuacions orientades a assolir aquesta fita: seminaris sobre

temàtiques i eines empresarials (dos seminaris sobre empresa familiar i un seminari

sobre franquícies que han comptat amb l’assistència de més de 450 empresaris i

professionals), suport i assistència a fires (SIL2004, Maquitec, Internet Global

Conference, Expoaviga, …), estudis de la realitat econòmica i empresarial de la ciutat,

impuls de nous sectors empresarials com el de la biotecnologia i la moda, assistència a

empreses de la ciutat en les seves demandes d’informació mitjançant el servei Barcelona

Negocis (tant a través de la web com presencialment), suport a projectes vinculats a

l’àmbit empresarial centrats en aspectes de millora de la competitivitat, responsabilitat

social, difusió de l’ús de les noves tecnologies per les empreses, etc.

A través del servei Barcelona Negocis (www.bcn.es/barcelonanegocis) s’atenen tant les

consultes d’inversions estrangeres i de professionals i institucions que volen instal·lar-se

o fer negocis a la ciutat com d’empreses locals. A través del correu electrònic es dóna

resposta a tot tipus de consulta de forma personalitzada i confidencial.
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Durant l’any 2003 i 2004, la web de Barcelona Negocis es va mantenir en uns alts

nivells d’accés o visites. Concretament, el Sevei d’atenció i assessorament online per

part dels tècnics de Promoció Econòmica va registrar un promig setmanal de prop de 25

consultes, amb un total de 924 consultes anuals l’any 2003; i un promig setmanal de 16

consultes, amb un total anual de 816 consultes durant 2004. La introducció d’un

formulari de consultes més restrictiu (sol·licitant més dades del projecte a l’inversor

potencial) va permetre l’enfocament en els projectes més madurs i interessants per la

ciutat.

En aquest període s’han anat desenvolupant activitats de manteniment i millora del web,

incorporant nous links i documents (o donant-los de baixa quan ha estat necessari),

posant al dia continguts, reorganitzant la informació, renovant imatges i fotos,

perfeccionant aplicatius i/o serveis per incrementar-ne la seva qualitat. El redisseny del

web de Barcelona Negocis prevista per l’any 2005 serà més orientat a l’usuari i en

concordància amb la imatge corporativa, millorant les eines i introduint-hi de noves per

tal de donar un millor servei als potencials inversors i professionals interessats en

Barcelona.

Foment de l’ocupació i la iniciativa emprenedora

Barcelona Activa (www.barcelonactiva.es) és l’agència de desenvolupament local de

l’Ajuntament de Barcelona que promou l’ocupació i acompanya la creació de

microempreses. En els darrers anys, Barcelona Activa ha completat el desplegament

d’una xarxa d’equipaments que li permet desenvolupar una oferta especialitzada. El

2004 ha estat l’any de posada en marxa del Pla d’Acció 2004-2007 per donar resposta a

l’heterogeneïtat de col·lectius als quals s’adreça, ja sigui per a la recerca o millora de

l’ocupació, la generació o consolidació d’empreses, la millora de competències en

l’àmbit laboral, o la capacitació tecnològica per al desenvolupament professional.
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En els diferents àmbits de treball, l’any 2004 hi van participar més de 126.000 usuaris,

dels quals més del 50% eren dones. Quant a la franja d’edat, aproximadament un 19%

van ser joves menors de 25 anys i prop d’un terç més grans de 40. Més de la meitat dels

participants no tenien feina i, pel que fa al nivell d’estudis, els universitaris i diplomats

van ser lleugerament majoritaris. Respecte la procedència, un 24% dels participants van

ser immigrants.

L’any 2004, les activitats d’impuls a la iniciativa emprenedora i a la consolidació

d’empreses van comptar amb 30.759 participants, es van acompanyar 1.065 nous

projectes empresarials i es va donar suport a 249 empreses per a la seva consolidació.

Tot i que els sectors d’activitat dels projectes empresarials són molt heterogenis, reflex

de la realitat empresarial urbana, es destaca una forta presència de projectes vinculats al

sector comerç i un protagonisme creixent dels projectes tecnològics.

El perfil dels promotors de nous projectes empresarials indica una presència paritària

entre homes i dones. Per edat, la gran majoria d’emprenedors tenen entre 25 i 40 anys i

són universitaris i diplomats.

El Viver d’empreses de Barcelona Activa, on es poden instal·lar empreses de nova

creació com a primera seu on començar a desenvolupar-se, s’ha consolidat com un

model amb resultats altament positius. Es calcula que el 84% de les empreses que surten

del viver, al cap de quatre anys de la seva constitució continuen actives, un índex de

supervivència molt superior a la mitjana d’Espanya i d'Europa, on es calcula que les

noves empreses que superen el tercer any de vida no passen del 40%.

En conjunt, l’any 2004 hi ha hagut un total de 114 empreses instal·lades en el Viver i en

el Centre d’Empreses del Fòrum Nord –on s’instal·len empreses del sector de la

innovació i les noves tecnologies- que han sumat un total de 779 llocs de treball.
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Participants a les activitats de Barcelona Activa

2000 2001 2002 2003 2004

Nombre total de participants 76.576 77.974 98.069 109.790 126.941

Promoció iniciativa emprenedora 12.190 11.800 16.967 20.869 27.425

Porta22, Espai Noves Ocupacions - - - 6.063 26.154

Cibernàrium 42.427 36.483 40.273 44.027 49.774

Entre els programes per a l’accés, inclusió i millora de l’ocupació destaquen els que

combinen la formació amb l’experiència laboral, com són les escoles taller i les cases

d’ofici, i és que l’experiència ha demostrat que és un dels mètodes més efectius per

adquirir noves competències, habilitats i coneixements.

El 2004 ha estat el primer any sencer de funcionament de Porta 22, l’Espai de les Noves

Ocupacions, dedicat a la formació i divulgació de les noves oportunitats d’ocupació i les

noves cultures del treball. Més de 26.000 usuaris s‘han apropat en el transcurs de l’any a

aquest innovador espai, que en l’actualitat ja compta amb més de 800 perfils

professionals descrits en el seu fons documental.

La divulgació i la capacitat tecnològica són factors clau per convertir les noves

tecnologies i les seves aplicacions en un instrument de desenvolupament professional de

les persones i les empreses. El Cibernàrium és l’entorn de Barcelona Activa per a la

divulgació i la capacitació digital. Un multiespai del món d’Internet per a tothom –

professionals, empreses i estudiants. Any rera any va guanyant usuaris i se situa a hores

d’ara al llindar de les 50.000 persones.
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Renovació del comerç

El comerç és un dels pilars del desenvolupament de Barcelona, els 36.000 comerços

minoristes i 12.000 comerços majoristes ofereixen una àmplia oferta comercial variada i

competitiva. Una dada indicativa de la importància del comerç en l’economia de

Barcelona és el volum de negoci del sector comercial,  en els últims anys, aquest ha

ascendit significativament , els establiments minoristes han facturat 9.454 milions

d’euros i els majoristes 23.210 milions d’euros. Tot això afavoreix la qualitat de vida

dels barris i carrers de Barcelona, on el comerç de proximitat i els comerços a cel obert

són elements imprescindibles per fer de locomotora del sector comercial. Així com els

més de 10.000 restauradors existents a la ciutat.

Aquesta realitat es veu recolzada per les línies d’actuació de l’Ajuntament de Barcelona,

on conscients de la necessitat de fomentar el comerç de proximitat s’han dut a terme

diferents actuacions.

Hem donat suport als Plans de Dinamització de les associacions que ho han demanat,

concretament l’últim any es va dur a terme el pla de dinamització de BCN, de Palau a

Palau. En aquests moments està en estudi nous plans que en breu poden fer-se realitat: -

Raval; - Cantàbria; - Galileu/Vallespir/Joan Güell (cor de sants).

Hem donat suport a la creació per part dels eixos comercials de la  Fundació Barcelona

Comerç, per tal de promoure el comerç d’una manera conjunta, coordinada i dinàmica. I

alhora s’han articulat reunions per tal de treballar propostes, discutir temes preocupants

pels eixos i concretar la participació d’aquests en les activitats de promoció del comerç.

Com a conclusió, a les IV Jornades europees del Comerç urbà a Barcelona i contestant a

la pregunta de les Jornades: quin tipus de ciutat europea és el que volem? va sorgir el

document MANIFEST DE BARCELONA, recolzat per l’Ajuntament de Barcelona i on

s’expressa una sèrie de consideracions sobre la sobre la ciutat europea del futur com
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espai de relacions socials, culturals, econòmiques i de ciutadania. I alhora, es demana a

les institucions comunitàries, estatals, nacionals, regionals i locals que s’impliquin en la

idea de la urbs com un espai de relacions en la planificació i construcció de la ciutat

europea del futur, i en els processos de transformació que la faran possible. I reivindicar

el carrer com espai de relació i de forma especial com a espai del comerç i d’intercanvis

culturals, personals i socials.  Aquest manifest ha estat recolzat per varis Ajuntaments

europeus, entre els quals estan els de Brussel·les, Bolonia i Gènova.

Mercats Municipals

Els mercats municipals de Barcelona, després d’anys d’esforç des de l’administració

municipal per adaptar-los a les noves necessitats que els exigeixen els ciutadans, s’han

convertit en principal referent dels consumidors pel que fa a la provisió d’alimentació

fresca de la ciutat, i en un exemple de bona pràctica a escala europea, tal com

assenyalen els estudis encarregats recentment des de l’Ajuntament (Òmnibus Municipal

i Institut de Mercats) i les visites i peticions de consulta que es reben d’arreu de

Catalunya, l’Estat i d’altres països.

Aquests estudis assenyalen que els mercats han guanyat en consideració i en ús per part

dels ciutadans. Un 79% dels responsables de la compra la fan habitualment al seu

mercat, i un 82% dels ciutadans creuen que cal seguir endavant en els plans de

remodelació i millora d’aquests equipaments públics i els valoren com a molt

importants.

És per això que en aquests primers dos anys del nou mandat, el Govern Municipal s’ha

fixat com a objectiu redoblar els seus esforços per aprofundir en la remodelació i

modernització dels mercats, i hi ha destinat recursos sense precedents, a través del PAM

2004-2007, que dota amb 50 milions d’euros la remodelació de fins a set  mercats.
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També s’ha creat el nou Pla de Millores, fons municipal que suposa una inversió anual

de prop d’un milió d’euros en obres de remodelació parcial al conjunt de la xarxa de

mercats municipals.

Des de l’Institut Municipal de Mercats (IMMB), s’ha promogut un major grau de

participació en aquests processos dels comerciants, les seves Juntes i les seves

associacions representatives, aconseguint-se un clima de col·laboració sense precedents,

que permet dir que el Govern Municipal i els diferents operadors comercials dels

mercats treballen en estreta col·laboració pels mateixos objectius

El nostre objectiu estratègic és consolidar el lideratge dels mercats,  com a equipaments

públics moderns, dotar-los de noves infrastructures i serveis i incrementar-ne el seu ús

entre el conjunt de la població. Tot plegat des del convenciment que els mercats

municipals són també instruments de promoció de la salut i de l’estil de vida

mediterrània.

Els resultats més concrets aconseguits en els primers dos anys d’aquest  mandat

municipal són els següents:

 S’ha culminat la remodelació de quatre mercats (La Marina, Sant Martí, Fort Pienc i

Santa Caterina) i se n’ha obert un de nova planta (El Fort Pienc), a partir d’un nou

model de mix comercial que promou la compra del fresc i del sec en un sol acte.

 S’ha iniciat la remodelació dels mercats de La Barceloneta (actualment en carpa) i

del Poblenou, que culminarà la remodelació el proper setembre.

 El PAM preveu també la remodelació dels mercats d’El Ninot, Sarrià, La Llibertat,

Les Corts i l’inici de remodelació a Sant Antoni, en tots els quals el diàleg amb els

comerciants està ja  avançat.
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 El Nou Pla de Millores ha invertit en el seu primer any de funcionament prop d’un

milió d’euros en 46 actuacions a 23 mercats.

 S’ha creat un marc estable de diàleg, debat i treball conjunt amb els comerciants, per

mitjà de la Jornada Anual de Mercats Municipals, de la qual n’ha sortit la proposta

de crear una Associació Europea de Mercats Municipals, que tindrà la seu a

Barcelona, com a instrument per afavorir la transferència de bones pràctiques a

escala continental.

 S’ha creat nous instruments de promoció comercial, com ara la nova la targeta de

client de mercats, així com els Dies Grocs, campanya de promoció que cerca captar

nous clients i especialment a les tardes

 S’ha impulsat l’ús de les noves tecnologies en la gestió dels mercats i la renovació

dels seus instruments de comunicació, creant un nou portal web.

 Els Mercats Municipals participen de forma destacada en el programa d’actes de

l’Any de l’Alimentació, la Cuina i la Gastronomia amb esdeveniments com ara la

presentació de les Cuines de Catalunya, del Món i dels nostres millors cuiners a

l’interior dels mercats. S’està elaborant una Ruta dels Mercats i, amb la col·laboració

de l’IMED, d’un programa educatiu adreçat als estudiants de secundària per educar-

los en l’alimentació.

En definitiva, podem concloure que l’esforç conjunt d’Ajuntament i comerciants s’ha

traduït en uns resultats que ens permeten ser molt optimistes respecte del futur d’aquests

equipaments públics.

Promoció turística

L’evolució del turisme a la ciutat de Barcelona durant el període 2003-2004, s’ha de fer

tenint en compte dues tipologies de variables: el comportament de les principals

variables turístiques a la ciutat, i la tipologia d’accions desenvolupades.
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Per una banda, el comportament de les principals variables turístiques de la ciutat fa

referència a l’evolució de variables com el nombre de turistes, pernoctacions que

aquests generen a la ciutat, i l’ocupació hotelera.

Per altra banda, l’informe es complementa amb una relació d’accions que mostra la

tipologia de les actuacions en les que s’han orientat els principals esforços des de

l’Ajuntament de Barcelona en l’àmbit del turisme en el període 2003-2004, tenint en

compte les actuacions previstes al Programa d’Actuació Municipal i les accions

promocionals realitzades.

Comportament de les principals variables turístiques de Barcelona durant el període

2003-2004

El comportament de les variables turístiques bàsiques de la ciutat de Barcelona els anys

2003 i 2004 ha seguit la tendència positiva dels darrers anys. Així, el 2004, i per

primera vegada, la ciutat ha superat les barreres dels 10.000.000 i dels 4.000.000 (amb

escreix) de turistes. Barcelona, doncs, es consolida com a referència internacional del

turisme urbà.

Durant el 2004, amb unes dades que van superar les previsions, Barcelona va rebre un

18% més de turistes que l’any anterior, enregistrant l’arribada de 4.549.587 turistes. La

ciutat va generar 10.148.238 pernoctacions, que signifiquen un creixement de l’11,5%,

respecte l’any 2003. A la seva vegada, el 2003 augmentava en un 7% el nombre de

turistes respecte l’any anterior, amb l’arribada de 3.848.187 turistes, que van generar

9.102.090 pernoctacions, un 4% més que l’any anterior.

L’ocupació hotelera, per altra banda, es va situar el 2004 en el 75,5%, mentre que va ser

de 76,7% el 2003. Malgrat que suposa un lleuger descens respecte el 2003, l’ocupació
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hotelera de 2004 es va comportar de forma prou sòlida, tenint en compte l’important

augment del 14,3% de places hoteleres (concentrat especialment en el darrer mes de

l’any). En els darrers anys el nombre de places hoteleres ha crescut en percentatges d’un

dígit (un 6% el 2000 respecte l’any anterior, un 9% el 2001, un 6% l’any 2002, i un 8%

el 2003).

El següent quadre resumeix les principals variables per als anys 2003 i 2004:

Variable 2003 2004

Nombre de turistes 3.848.187 4.549.587

Pernoctacions 9.102.090 10.148.238

Ocupació hotelera 76,7 75,5

Accions de turisme

Les accions de turisme desenvolupades per l’Ajuntament de Barcelona durant els anys

2003 i 2004 segueixen les línies previstes en el Programa d’Actuació Municipal per al

període 2004-2007, que engloben reforçar de l’atractiu turístic de Barcelona, posicionar

Barcelona internacionalment, potenciar i donar valor al fet diferencial de Barcelona i

Catalunya, considerar el fet metropolità com un factor més de la realitat turística de

Barcelona, potenciar el turisme jove i familiar, potenciar l’oferta d’itineraris alternatius

per la ciutat, i promocionar el turisme cultural a Barcelona.

Concretament, en els anys 2003 i 2004 s’han desenvolupat el 60% de les actuacions

previstes en el Pla d’Actuació Municipal segons la temporalitat prevista d’execució,

mentre que en el 35% de les actuacions han estat planificades per al seu

desenvolupament.
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En relació a la promoció turística de la ciutat bàsicament s’han desenvolupat accions

promocionals que inclouen viatges de familiarització (adreçats a agències de viatges i

tour operadors, a agències especialitzades en reunions i congressos o a la premsa),

presentacions, conferències, seminaris o actes similars, presència en fires, participació

en workshops i presentacions especials. Entre el 2003 i el 2004, el nombre d’accions

promocions implementades ha estat de 424. El quadre següent mostra la relació

d’aquestes actuacions pels anys 2003, 2004 i total respectivament:

Acció promocional 2003 2004 Total

Viatges de familiarització 67 82 149

Presentacions, conferències, seminaris i altres actes 30 30 60

Presència en fires 54 59 113

Participació en workshops 36 35 71

Presentacions especials 22 9 31

Total 209 215 424

Així mateix, s’ha dissenyat l’Any de l’Alimentació, la Cuina i la Gastronomia, una

iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona que té per objectiu promoure la gastronomia

catalana, a través de la celebració d’aproximadament 300 actes ben variats a la ciutat de

març de 2005 a març de 2006, com fires i salons sectorials, congressos, itineraris

gastronòmics, mostres al carrer i als mercats, tasts, festes populars, creació de menús

especials, etc. a partir del recull de propostes dels diferents agents implicats de la ciutat.
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