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Presentació 
 

El debat sobre l’Estat de la Ciutat s’inscriu en un context econòmic que encara presenta signes 
clars d’atonia i que té un dels seus efectes principals sobre la destrucció d’ocupació. La situació 
socioeconòmica influeix, sens dubte, en la direcció i l’èmfasi de l’acció de govern. Per això el full de 
ruta del govern passa per donar resposta directa a dos grans reptes: la reactivació econòmica i 
l’atenció a les persones. 

L’informe que es presenta té tres apartats. El primer apartat fa referència a la situació 
socioeconòmica de la ciutat i a l’evolució de les principals variables (econòmiques, de mercat de 
treball, de mobilitat, de serveis municipals, de recursos públics). En el segon apartat es fa un primer 
balanç de l’acció de govern per mitjà de les actuacions més destacades i els principals assoliments 
que han tingut lloc durant el 2012. Aquest balanç s’estructura entorn als objectius del Mapa de 
Ciutat que es deriva del Marc Estratègic 2012-2015. Finalment, en el tercer apartat s’apunten els 
reptes principals que es planteja el govern de la ciutat per al 2013. 
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01 La situació socioeconòmica de la 

ciutat 
El 2012 ha estat un any marcat per l’agreujament de la crisi econòmica i el retorn a taxes de 
creixement negatives tant pel conjunt d’Espanya com de Catalunya. Aquest difícil context econòmic 
queda reflectit en l’evolució negativa dels indicadors d’activitat, de mercat de treball, de consum, 
generació de residus i de mobilitat de la ciutat. Tot i així, hi ha elements positius que ens han de 
permetre recuperar la confiança en el creixement econòmic i en la futura recuperació de la creació 
d’ocupació, com il·lustra l’evolució positiva de sectors com el turisme i la bona trajectòria del sector 
exterior. 

La ciutat segueix gaudint d’una bona projecció internacional. Barcelona destaca com la sisena 
ciutat europea més atractiva per a localitzar negocis; la qualitat universitària i de les escoles de 
negocis és igualment reconeguda internacionalment així com la seva qualitat de vida, que la fan 
atractiva per treballar, estudiar o visitar. a més, d’acord amb l’Enquesta de Serveis Municipals el 
ciutadà manté una elevada puntuació quant a la satisfacció de viure a Barcelona (7,5) i el 76,3% 
està bastant o molt satisfet de viure a Barcelona. 

Satisfacció de viure a Barcelona 
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L’impacte de la crisi en el mercat de treball explica la tendència a la baixa de l’ocupació i l’augment 
del nombre d’aturats.  

Per segon any consecutiu, l’atur continua apareixent com el problema més greu que té la ciutat de 
Barcelona, segons l’opinió dels ciutadans.  

El nombre de treballadors afiliats a la seguretat social ha baixat un 2,3% en relació al 2011, 
especialment en el sector de la construcció i la indústria mentre que quasi es manté en el sector 
serveis. Aquest és el principal sector d’ocupació i activitat de la ciutat, on treballen el 85% dels 
ocupats. El ritme de caiguda de l’ocupació ha estat semblant a la taxa negativa registrada al 2011   
(-2,2%). 

Al mes de desembre del 2012 hi havia a la ciutat 112.192 persones aturades, el 14,5% de la 
població activa. L’augment de l’atur ha estat del 3,3% en relació al 2011, taxa inferior a la 
registrada entre 2010-2011. La taxa d’atur es manté per sota del nivell de la mitjana de Catalunya i 
d’Espanya. 

 

La contractació s’ha mantingut a la baixa (-4%) especialment per la disminució dels contractes 
temporals mentre que els indefinits han augmentat lleugerament (0,7%). Malgrat tot, el nombre de 
contractes indefinits només suposa el 11,3% del total de contractes, fet que no contribueix a reduir 
la incertesa entorn al futur. 

 

Població i renda 

Les darreres dades estimades corresponents a la Renda Familiar Disponible (RFD) per càpita per 
l’any 2011 reflecteixen l’adversa conjuntura econòmica amb un descens en relació amb l’any 
anterior en termes monetaris de l’1,3% atribuïble a l’elevat nivell d’atur, a la reducció de les 
prestacions socials.  

Dins de Barcelona, la distribució territorial per districtes de la RFD palesa una ordenació semblant a 
la d’anys anteriors, ocupada en els seus extrems per Sarrià-Sant Gervasi en la banda alta i Nou 
Barris en la baixa. Entre els aspectes més rellevants destaca que es manté tant l’eixamplament de 
les desigualtats territorials –mesurada com a distància entre l’observació més alta i la més baixa-, 
així com la millora relativa de Ciutat Vella. Des d’una perspectiva global, convé destacar que, tot i 
els estralls de la crisi, les rendes mitjanes continuen sent hegemòniques però s’adverteix un 
desplaçament de la població cap als estrats mitjà-baix i baix de renda.  
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D’acord amb l’Enquesta de Serveis Municipals, el percentatge d’enquestats que diuen que la seva 
situació econòmica familiar ha empitjorat respecte l’any anterior puja fins al 65%, enfront del 58,3% 
de l’any 2011, tendència que es manté des del 2008 coincidint amb l’inici de la crisi econòmica 

D’altra banda, la taxa de risc de pobresa a Barcelona, amb les darreres dades disponibles 
corresponents a 2010, assenyala un creixement respecte el 2011 (47,26 respecte a 37,5 de 2010). 
Tanmateix, cal assenyalar que un cop ha actuat el sector públic, és a dir, després de totes les 
transferències, la taxa de risc de pobresa queda en un 18,28, només 2,28 punts per sobre de la de 
2010. 

La població oficial de Barcelona a gener de 2012 és d’1,6 milions d’habitants, pràcticament la 
mateixa que al 2011 de manera que es manté la tendència a l’estabilització dels últims tres anys. 
La població estrangera mostra igualment una tendència a l’estabilització, representant el 17,4% la 
població de la ciutat. 

 

 

El pes de la població de més de 65 anys és del 20,9% el 2012 mentre que el del grup  0-15 anys és 
del 12,3%, de manera que l’índex d’envelliment se situa en el 160%. Malgrat que en termes relatius 
el pes dels majors de 65 anys disminueix, en nombre absolut són més de 338.000 persones de 
manera que l’atenció a la gent gran es manté com un dels principals requeriments de la ciutat per 
als propers anys, especialment per l’augment de l’esperança de vida. 

Renda familiar disponible per càpita

€
2011 2009 2010 2011

1. Ciutat Vella 15.765 74,2 75,2 77,0
2. l'Eixample 22.951 114,5 114,4 112,0
3. Sants-Montjuïc 15.374 78,4 76,1 75,1
4. Les Corts 28.961 138,4 140,7 141,4
5. Sarrià-Sant Gervasi 36.640 182,6 186,2 178,9
6. Gràcia 21.669 101,9 102,5 105,8
7. Horta-Guinardó 16.441 82,9 80,7 80,3
8. Nou Barris 12.617 65,7 63,2 61,6
9. Sant Andreu 15.178 78,5 74,5 74,1
10. Sant Martí 16.742 83,7 81,5 81,7
Total 20.483 100,0 100,0 100,0
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La conjuntura econòmica manté la demanda de Serveis Socials, on el nombre de persones 
ateses als centres de serveis socials ha incrementat un 6,4% al 2012, amb increment del període 
2005-2012 del 64%. Les llars ateses amb serveis d’atenció domiciliària han augmentat un 13%, 
arribant a més de 18.700 llars. 

Només es registren reduccions en el nombre de ciutadans atesos en el servei d’acollida de 
persones nouvingudes, pel menor ritme d’entrades d’immigrants i els beneficiaris de la Targeta 
Rosa. 

Malgrat l’increment general en el nombre d’usuaris, la valoració que aquests en fan dels serveis 
socials és positiva i millora lleugerament respecte el 2011 (6,1) 

 

Educació  

El nombre d’alumnes d’ensenyaments de règim general ha crescut un 1,7% en relació al curs 
anterior, sent l’augment més important entre l’alumnat d’ensenyaments post-obligatoris, Batxillerat i 
Formació professional de Grau Mitjà i Grau Superior, en la línia de la progressiva reducció de la 
taxa d’abandonament prematur.  En canvi, tendeix a disminuir el nombre d’alumnes que 
accedeixen al sistema educatiu. 

Alumnes ensenyament règim general. En centres públics, concertats i privats 

 Curs 2011-
2012 

Curs 2012-
2013 

Var. 
absoluta 

% 
variació

Educació infantil (3-6 anys) 41.923 41.912 -11 -0,03%

Educació primària (6-12 anys)  79.871 81.033 1.162 1,45%

Educació Secundària Obligatòria  53.325 53.230 -95 -0,18%

Total ensenyaments bàsics (3-16 anys) 175.119 176.175 1.056 0,60%

Batxillerat  21.836 23.206 1.370 6,27%

Formació Professional de Grau Mitjà 10.997 11.373 376 3,42%

Total ensenyaments secundaris (16-18 
anys) 32.833 34.579 1.746 5,32%

Formació Professional de Grau Superior  17.211 18.348 1.137 6,61%

Educació Especial  1.736 1.736 0 0,00%

Total Barcelona  226.899 230.838 3.939 1,74%

 

Pel que fa a les escoles bressols, el curs 2012-2013 s’inicià amb l’obertura de dues noves escoles 
que situen en 95 les escoles bressols municipals un cop inaugurada la de Caspolino, a Gràcia, 
amb un total de 7.926 alumnes matriculats. Aquesta oferta permet cobrir el 60% de les sol·licituds 
de plaça presentades (52% al curs 2011-2012 i 37% al curs 2010-2011).  

 

Cultura, lleure i esports  
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Barcelona segueix essent una de les ciutat europees que destaca com a espai urbà de forta 
capacitat creativa.  

L’any 2012 cal destacar un cop més la vitalitat de les arts escèniques, amb un nombre 
d’espectadors semblant al de l’any 2011 en que es va assolir la xifra de 2,8 milions.  

Les biblioteques de Barcelona segueixen essent el servei públic amb una gestió més ben valorada 
pels ciutadans. Les dades del 2012 mostren un augment de la valoració que arriba fins al 7,6 pel 
conjunt dels 38 equipaments en funcionament i el nombre de visites fins el setembre de 2012 ha 
crescut un 5,2% interanual.  

També obté una valoració molt positiva per part dels ciutadans la gestió municipal de les activitats 
culturals, amb una puntuació de 6,9, com l’any 2011. El nombre de visitants als museus i centres 
d’exposicions municipals i consorciats, que el 2011 va superar els 5,4 milions, es manté estable 
fins el setembre de 2012, i augmenta la participació a iniciatives com la Nit dels Museus, amb més 
de 126.000 assistents.  

 

Dins l’àmbit de l’esport, la ciutat es consolida com a escenari d’esdeveniments esportius, amb un 
augment de prop del 20% dels promoguts per l’Institut Barcelona Esport. L’any 2012 es tanca amb 
més de 177.000 persones abonades a les instal·lacions esportives municipals, que tot i representar 
un 8% menys que el 2011, suposa gairebé l’11% de la població de Barcelona.  

L’any 2012 es manté en el 6,1 la puntuació de la ciutadania.  

 

 

Seguretat ciutadana  

La seguretat ciutadana és una de les qüestions que, habitualment, més preocupen als ciutadans. 
Tanmateix, el darrer baròmetre municipal de desembre del 2012 continua situant la inseguretat 
com el segon problema més greu de la ciutat però amb una disminució del percentatge 
d’enquestats que ho citen (9,6% front el 15% al desembre del 2011).  

A la darrera Enquesta de Serveis Municipals, el servei de seguretat ciutadana aprova amb un 5,2 
(4,8 el 2011) després de 3 anys baixant la valoració. La seguretat del barri té una valoració del 5,6, 
el valor més alt des de 1999. Tanmateix, persisteixen les diferències entre el districte amb un valor 
més alt (Gràcia) i el districte amb un valor més baix (Ciutat Vella).  Els districtes amb més demanda 
d’accions al problema són Ciutat Vella, Sant Martí i Nou Barris. 

Pel que fa a la victimització, la darrera Enquesta de Victimització, edició 2012, ens mostra que s’ha 
contingut el creixement dels darrers anys iniciant-se un descens que cal consolidar (els entrevistats 
que van ser víctimes d’algun fet delictiu va pujar molt el 2009, -25,6- i s’ha reduït els 2 anys 
següents -24,2 el 2011-).  

L’enquesta Òmnibus Municipal 2012 presenta, igualment, una valoració positiva sobre l’actuació de 
la Guàrdia Urbana en la vigilància i en el control de la seguretat en la mobilitat, amb una nota 
mitjana de ciutat mai assolida de 5,8 (als districtes de Nou Barris i de Sant Martí són a on més 
valoren aquesta actuació, amb un 6% en tots dos casos). 

Enquesta de Serveis: Valoració de la Gestió Municipal 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Biblioteques Públiques 7,1 7,0 7,3 7,5 7,5 7,6
Activitats Culturals 6,7 6,5 6,7 6,8 6,9 6,9

Esports 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Abonats instal·lacions esportives municipals 178.680 182.682 182.367 187.719 192.769 177.353
Núm. espais esportius públics  1.511 1.511 1.671 1.809 1.776

Enquesta de Serveis: Valoració de la Gestió Municipal 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Instal.lacions Esportives 5,9 6,0 6,0 5,9 6,1 6,1
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Respecte al comportament cívic,  la ciutadania ha mantingut una valoració força significativa i 
ascendent al llarg del 2012, entre el 5,8 i el 6 (en una escala de 10). La mateixa valoració que fan 
respecte a l’eficàcia municipal en el manteniment i promoció del civisme. 

 

Activitat econòmica 

Durant el 2012 ha continuat la tendència creixent en el nombre de societats mercantils 
constituïdes, amb un increment del 6,5% en relació al 2011 (dades de gener a novembre) i de la 
taxa d’activitat emprenedora, que se situa en el 7% de la població (entre 18-64 anys), per sobre de 
Catalunya (6,8%) i d’Espanya (5,8%), indicador del dinamisme de la ciutat- To i així, a les 
enquestes de clima empresarial, els representants empresarials s’han mostrat més pessimistes 
respecte de la marxa dels negocis en tots els sectors econòmics excepte a l’hostaleria, on tot i 
baixar, és l’únic sector amb un saldo positiu (són més els que esperen que el negoci millori que els 
que esperen que empitjori). 

El sector exterior manté la tònica positiva (6,74% d’increment interanual de gener a octubre). A 
més, la província de Barcelona és la principal província exportadora espanyola, amb el 21% del 
total d’exportacions. 

El turisme ha estat un dels pocs sectors que resisteix davant la desfavorable conjuntura 
econòmica tot i que amb menor dinamisme que anys anteriors. Així, fins  el novembre el nombre de 
pernoctacions havia crescut un 3,1% en relació al mateix període del 2011 mentre que els visitants 
ho van fer en un 1,33% i l’ocupació hotelera es mantenia a l’estiu en el 79%. El nombre de 
pernoctacions se situa per sobre dels 15 milions i dels turistes en 6,98 milions.  

En canvi, el nombre de creueristes ha disminuït un 10,6% (dades de novembre) després d’una 
dècada d’intens creixement. Aquest descens afecta més els passatgers en trànsit que els que 
prenen Barcelona com a port d’origen o destinació.  

El nombre de passatgers per l’aeroport ha assolit un nou rècord arribant als 35 milions de 
passatgers al 2012, el que suposa un augment del 2,2% (9% pel que fa al trànsit internacional). 
Actualment, el 67% del trànsit de passatgers correspon a trànsit internacional. L’aeroport de 
Barcelona ha estat l’únic dels grans aeroports espanyols que ha tancat l’any amb creixement al 
2012. 
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La crisi econòmica i especialment la reducció del consum, expliquen, en part, l’evolució a la baixa 
dels principals indicadors mediambientals. Les polítiques de sensibilització  també han contribuït 
decididament a sensibilitzar al ciutadà i a fer-lo més conscient dels efectes de la reducció de 
residus en el medi ambient. Així, el consum d’aigua s’ha reduït un 5,5% al 2012 i s’han generat un 
6,2% menys de residus urbans. La recollida selectiva s’ha mantingut lleugerament per sobre del 
37% del total. 

 

 

Recollida de residus 

(dades a 30 de novembre) 

Unitat 2011 2012 Variació 
% 

Sòlids urbans Tones 737.092 691.613 -6,2% 

Recollida selectiva sobre total % 37,9 37,2  

Vidre Tones 29.737 29.429 -1,0% 

Paper Tones 60.527 53.360 -11,8% 

Envasos Tones 18.879 18.089 -4,2% 

Matèria orgànica tones any 122.742 112.669 -8,2% 

 

 

Al 2012 ha millorat la valoració que fan els ciutadans dels diferents serveis mediambientals. Els 
aspectes més valorats són la recollida d’escombreries i la neteja dels carrers, aquests són també 
els elements on més incrementa la valoració en relació al 2011. 

 

 

Puntuació gestió 
municipal 

(0= pèssima; 
10=excel·lent) 

2008 2009 2010 2011 2012 

Recollida d’escombreries 6,7 6,8 7,0 7,0 7,3 

Neteja de carrers 6,0 6,1 6,4 6,2 6,5 

Medi ambient 5,5 5,7 5,7 5,4 5,6 

Soroll 4,6 4,6 4,8 4,7 5,0 

Zones verdes 5,9 6,0 6,1 6,0 6,1 
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D’altra banda, les queixes dels ciutadans en relació a la neteja dels carrers i les places s’han reduït 
en un 27% mentre que les incidències per aquest motiu ho han fet en un 16%. 

Habitatge 

Durant el 2012 malgrat la important ciris del sector immobiliari, s’han iniciat 350 unitats d’habitatge 
a Barcelona al llarg dels tres primers trimestres de l’any, un 49% menys que el mateix període de 
l’any 2011.  

Davant d’aquesta atonia, l’Ajuntament ha treballat i ho seguirà fent per atreure inversions cap a 
projectes de regeneració urbana a diverses zones de la ciutat (La Marina del Prat Vermell, Can 
Batlló, Casernes de Sant Andreu, La Clota o les vores de Via Augusta) amb un potencial de 
construcció de més de 15.000 habitatges, bona part dels quals serien protegits.   

L’especificitat de Barcelona fa que tot i el context econòmic, l’estoc d’habitatges d’obra nova sense 
vendre sigui inferior a d’altres àmbits territorials i a més es vagi reduint: el 1er semestre de 2012, 
els habitatges en oferta que restaven a la venda representaven el 25,4% de les noves promocions, 
(32,8% 1er semestre de 2011). El total d’operacions de compra-venda d’habitatges fins al setembre 
de 2012 ha superat les 6.200 transaccions (10% més que l’any anterior).  

Els preus de l’habitatge han continuat baixant. El preu/m2 d’oferta dels habitatges de nova 
construcció s’ha situat el 1er semestre de 2012 en els 4.596 euros, amb una reducció del 9,6% en 
relació al mateix període de 2011. Amb tot, el preu mitjà de venda d’un habitatge nou arriba als 
457.000 euros.  

Pel que fa a la segona mà, la disminució ha estat semblant, del 10,3% el 1er semestre, i els preus 
mitjans de venda d’un habitatge es situen en el 353.000 euros. Al llarg dels 5 anys de descensos 
de preus, aquests es mourien entre el 25% del mercat d’obra nova i el 35% al mercat de segona 
mà.   

En el mercat de lloguer, la caiguda de preus no ha estat tan pronunciada  (-3,7% 1er semestre) que 
els situa en 10,9 euros/m2/mes. Les dificultats per accedir a un habitatge de compra fan que l’opció 
del lloguer guanyi cada cop més pes, consolidant-se l’augment dels contractes de lloguer que 
durant el 1er semestre de 2012 han arribat als prop de 19.800, (7,7% més que al 2011). 

L’Ajuntament impulsa l’oferta d’habitatge protegit, bona part dels quals van ser en règim de lloguer. 
El parc de lloguer protegit a la ciutat és ja de 10.022 habitatges, dels quals 6.377 els gestiona 
l’Ajuntament.  

Per altra banda, i en el marc del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, l’Ajuntament ha gestionat 
durant l’any 2012 fins a 24.308 ajuts al pagament del lloguer, i ha destinat ajuts a la rehabilitació 
dels quals s’han beneficiat fins a 7.210 habitatges.  

 

Mobilitat 

L’any 2012 la mobilitat de Barcelona ha continuat afectada per la situació general de crisi 
econòmica. Des de 2007 a 2011 els desplaçaments vinculats amb Barcelona es van reduir un 
1,1%, principalment per la disminució dels desplaçaments de connexió entre Barcelona i la resta de 
corones (-6,4%). En canvi els desplaçaments interns de la ciutat augmentaven un 2,1%. 

Aquesta disminució dels itineraris més llargs junt a la tendència de disminució del parc de vehicles 
(amb l’excepció de les motos) i la dràstica davallada en la matriculació de nous vehicles, van portar 
a una reducció dels desplaçaments en transport privat del 9,5%, un manteniment del transport 
públic i un augment del 6,2% dels desplaçaments fets a peu o en bicicleta. Així, el 40% dels 
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desplaçaments amb origen o destí Barcelona es fan en transport públic, el 33% a peu o en 
bicicleta, i el 26,6% restant en transport privat1. 

L’any 2012 els viatges en transport públic s’han reduït un 3,6%. El metro continua sent el transport 
més utilitzat (42% del total) seguit del bus, Renfe rodalies i FGC. Les majors disminucions de 
viatges es donen en els FGC (afectat per obres i vagues), autobusos i el metro. Rodalies és l’únic 
servei que manté el nombre de viatges efectuats. 

 

Transport públic, sistema tarifari integrat.  

Viatges transport públic. Gener-novembre (dades en milions) 

 2011 2012 Var. 
2011/2012 

Bus 173,5 166,2 -4,2%

Metro 357,8 344,6 -3,7%

FGC 74,0 68,8 -7,0%

Rodalies 97,9 98,0 0,1%

Altres Bus 135,7 130,9 -3,5%

Tramvia 22,2 21,8 -1,8%

Total 861,1 830,3 -3,6%

 

Malgrat el decrement de la demanda en aquest any 2012, el transport públic és el tipus de 
transport que resisteix millor la crisi ja que el transport privat disminueix en un percentatge superior. 

La valoració dels ciutadans en la darrera Enquesta de Serveis Municipals2 posa de manifest una 
certa preocupació pels temes de circulació i transport. Tanmateix es considera Barcelona ben 
dotada en transport públic, i el metro i l’autobús tenen una valoració alta dels ciutadans (7,1 i 6,6 
sobre 10, respectivament), tot i reduir-se en relació a 2011 (màxima valoració), especialment el 
metro. 

Tot i això, a l’enquesta Òmnibus municipal, durant les 4 consultes al 2012 es mantenen nivells  
elevats (del 7,7%) de valoració respecte a la facilitat i comoditat per desplaçar-se o moure’s dins de 
la ciutat; amb un significatiu 79% (de mitja) que la considera molt o bastant fàcil. 

Els desplaçaments no motoritzats són els que més han crescut des de 2007, en particular de la 
bicicleta. El servei de Bicing va tenir un èxit immediat i el 2011 va assolir el màxim nombre 
d’abonats. Al llarg de 2012 els abonats s’han reduït un 6,6% però en canvi els viatges han 
augmentat un 11,4%. La valoració del servei pels ciutadans ha assolit una nota de 6,1 (6,9 pels 
usuaris) quasi igualant la màxima del primer any de funcionament. Però hi ha una percepció 
d’estancament en l’evolució del servei.   

Pel que fa al transport privat, l’any 2012 les matriculacions de vehicles han tornat a caure un 12%. 
No es disposa de dades sobre l’evolució del trànsit pel 2012 però tampoc s’espera canvis a la 

                                                            
1 Font: Enquesta de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona i DOyMO (2011), a Dades bàsiques de Mobilitat (Aj.Bcn). 
2 Efectuada entre abril i juliol de 2012 
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tendència de reducció dels darrers anys. Les velocitats mitjanes han augmentat a les rondes (61 
Km/h) i a la ciutat (21,7 Km/h) i baixen als accessos l’any 2012. En aquest sentit, cal destacar que 
l’Enquesta de Serveis Municipals de 2012, tot i mantenir la circulació com un dels problemes de la 
ciutat, aprova el servei amb una nota de 5,2 després de 20 anys de suspensos i una percepció 
d’evolució positiva des de 2007. 

En canvi l’aparcament continua sent percebut com un dels serveis que pitjor evoluciona i el servei 
amb nota més baixa (3,4), però es tracta de la màxima qualificació des del 1996. 

Finalment en matèria d’accidentalitat3 i després de 5 anys de reducció continuada, l’any 2012 s’ha 
produït un repunt amb 425 accidents més (4,8%), reduint-se els ocorreguts a les rondes. El 90% 
dels accidents ha produït víctimes tot i que s’assoleix la xifra mínima històrica de morts (30). La 
major part dels accidentats són conductors de motos i vianants i la major part de vehicles implicats 
són turismes i motos. En relació a 2011 augmenten molt els accidents de bicicletes (32%), els taxis 
(22%) i els cotxes i motos. Els ciclomotors continuen reduint la seva implicació (6%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Els recursos de l’Ajuntament de Barcelona 

Al desembre de 2012, la plantilla del grup municipal era de 12.364 persones. D’aquestes, 6.541 
a l’Ajuntament, 3.703 als organismes autònoms i 2.120 a les empreses municipals. En relació amb 
el mes de desembre de 2011 la plantilla s’ha reduït en 370,  un 3% menys. 

 

 

                                                            
3 Font: Dades d’accidentalitat 2012 
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En l’evolució de la plantilla cal tenir present la normativa bàsica estatal al respecte que fa que no es 
puguin reposar la majoria dels efectius. Així, tot i que en conjunt, la plantilla s’ha reduït, cal 
destacar que en els serveis prioritàris hi ha hagut un increment. Aquest és el cas de l’Institut 
Municipal de Serveis Socials que incrementa la plantilla en 36 persones i de l’Institut Municipal 
d’Educació de Barcelona, en 5 persones. També cal destacar la incorporació de 145 guàrdies 
urbans i 30 bombers 

Respecte a l’estat de les finances municipals, pel que fa a l’Ajuntament, desprès d’una liquidació 
del pressupost de 2011 que va presentar una necessitat de finançament en termes del Sistema 
Europeu de Comptes (SEC) de -398,3 milions d’euros, l’avanç de liquidació 2012 indica que es 
tancarà l’exercici amb un dèficit zero. Amb això, s’acompleixen els objectius d’estabilitat 
pressupostaria a què obliga la normativa d’estabilitat i es torna a l’equilibri desprès de tres anys de 
dèficits successiu. 

Cal destacar, també, que es tornarà a recuperar l’objectiu d’arribar al 15% de l’estalvi brut sobre els 
ingressos corrents. L’assoliment de l’estalvi brut és un element clau per poder finançar els projectes 
d’inversió.  

Cal recordar que en el Plenari de l'Ajuntament d’abril 2012 es va aprovar una modificació del 
Pressupost per poder destinar 117 milions de la liquidació definitiva del 2010 de l'Estat a 
aconseguir el dèficit zero el 2012 i alhora augmentar la capacitat d’inversió. El Consell Plenari de 
l'Ajuntament va aprovar, també, la revisió del Pla Econòmic i Financer consolidat 2010-2012, 
anticipant un any el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, el límit d'endeutament i 
dels terminis de pagament que regula la llei 3/2004. 

El volum d’endeutament de l’Ajuntament de Barcelona a 31 de desembre és de 1.165 milions 
d’euros. 

En el moment de redactar aquest informe s’està fent el tancament comptable de l’any, per la qual 
cosa encara no es disposa de les dades definitives d’execució d’ingressos i despeses. Les dades 
que aquí es presenten estan extretes del sistema comptable amb data 25/01/2013.  

Uns primers resultats, amb els matisos esmentats del moment de tancament de l’any, ens permet 
visualitzar l’execució de la despesa corrent pels grups d’objectius i perspectives del Mapa de 
Ciutat.  

Despeses corrents per grups d’objectius del Mapa de Ciutat. Ajuntament de Barcelona. Any 
2012 
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La perspectiva de beneficiaris (persones i famílies, entitats i associacions i agents econòmics i 
centres de coneixement) és on s’han destinat la major part de les despeses corrents executades 
(817,5 milions d’euros, el 45,2%). Aquí trobem les activitats i serveis relacionats amb les persones 
i famílies (educació, cultura, esports, atenció i promoció social, salut, protecció i seguretat 
ciutadana, foment de l’ocupació, atenció al ciutadà) que concentren un 39,4% de la despesa 
corrent total. En el grup d’objectius d’entitats, associacions i agents esportius, socials i 
culturals hi trobem els recursos que van de forma directa a associacions i entitats (cooperació i 
ajuda, participació, etc.). Tanmateix, aquest grup d’objectius de ciutat persegueix fomentar la 
col·laboració de les entitats i associacions en la vida de la ciutat i, a la pràctica, la materialització 
d’aquesta col·laboració es reflecteix, bàsicament, en els objectius relacionats amb les persones. 
Així, per exemple, les entitats del tercer sector col·laboren en la prestació de serveis culturals i 
d’acció i promoció social que estan en l’objectiu de persones i famílies, des del punt de vista 
pressupostari. Pel que fa al grup d’objectius que es dirigeixen als agents econòmics i centres de 
coneixement, aquest sumen un import de 79,9 milions d’euros i concentren tant els serveis de 
promoció de comerç, mercats municipals i turisme, com aquells que van a donar suport a 
l’empresa, a impulsar a sectors estratègics de la ciutat (mobile, vehicle elèctric, sector 
agroalimentari, biomèdic, etc) i a projectar la ciutat cap a l’exterior (ja sigui amb fires o congressos 
o amb grans esdeveniments de tipus esportiu). 

La perspectiva d’estructura representa el 37,4% de la despesa corrent i compren aquells serveis 
que són necessaris per tal que la ciutat funcioni i es projecti cap a un nou model de ciutat 
saludable, on el medi ambient, l’urbanisme, les infraestructures i les TIC estiguin integrades. 
Engloba els serveis de neteja, recollida de residus, abastament d’aigües, clavegueram, enllumenat; 
també inclou els serveis relacionats amb el medi ambient (espais verds, educació mediambiental, 
recursos energètics); transport públic i motilitat; i urbanisme i habitatge. 

En la perspectiva de recursos hi trobem aquells objectius que tenen a veure amb el pressupost i 
les finances (administració econòmica, financera, gestió tributària); amb l’administració del 
patrimoni (lloguers, subministraments i manteniment d’edificis administratius); els interessos del 
deute; l’administració general d’aquells serveis de suport (recursos humans, contractació, serveis 
jurídics, etc.); els òrgans de govern i, finalment, les despeses de TIC i de col·laboració amb altres 
administracions (bàsicament amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona). El pes sobre el total de 
despeses corrents és del 17,4% i en termes absoluts ascendeix a 315,6 M€ (cal tenir en compte 

1. Persones i famílies
“La ciutat preferida per viure amb seguretat, 

equitat i qualitat de vida”

712,6 milions d’euros
(39,4%)

4. Hàbitat urbà
"Un nou model de ciutat saludable que integri plenament medi ambient, urbanisme, infraestructures i TIC“

675,8 milions d’euros
(37,4%)

5. El pressupost
“D’una cultura de la despesa a una cultura 

del cost i priorització de resultats”

122,7 milions d’euros
(6,8%)

2. Entitats, associacions i agents 
esportius, socials i culturals

“L’Ajuntament que coopera i participa 
amb el teixit social”

25,0 milions d’euros
(1,4%)

6. Govern, directius i 
recursos humans

“Institució competitiva, motivada, amb orgull de 
pertinença i orientada a la ciutadania”

83,9 milions d’euros
(4,6%)

3. Agents econòmics i centres de 
coneixement

“Economia que genera 
oportunitats per a tothom”

79,9 milions d’euros
(4,4%)

7. El coneixement, la tecnologia, 
la innovació i la col·laboració

“Barcelona, innovació oberta en gestió pública”

109,0 milions d’euros
(6,0%)
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*Dades preliminars a 24/01/2013. Pendent de liquidació definitiva
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que s’hi inclouen conceptes com els interessos del deute i les transferències a Àrea Metropolitana 
de Barcelona). 

Pel que fa a les despeses de capital d’acord amb les dades provisionals extretes a 25/01/2013, la 
inversió executada arriba als 426,55 milions d’euros. El 47,4% de la inversió es destina a la 
perspectiva de beneficiaris, el 34,7% a estructura i el restant 18% a la perspectiva de recursos. 

 

Eixample

Sants‐Montjuïc

Sant Martí

Sant Andreu

Nou Barris

Horta‐Guinardó

Gràcia

Sarrià‐
Sant Gervasi

Les Corts

Ciutat Vella

4. Hàbitat urbà
"Un nou model de ciutat saludable que integri plenament medi ambient, urbanisme, infraestructures i TIC“

147,94 milions d’euros
(34,68%)

5. El pressupost*
“D’una cultura de la despesa a una cultura 

del cost i priorització de resultats”

55,61 milions d’euros
(13,04%)

2. Entitats, associacions i agents 
esportius, socials i culturals

“L’Ajuntament que coopera i participa 
amb el teixit social”

4,65 milions d’euros
(1,09%)

6. Govern, directius i 
recursos humans

“Institució competitiva, motivada, amb orgull de 
pertinença i orientada a la ciutadania”

-- milions d’euros
(-,-%)

3. Agents econòmics i centres de 
coneixement

“Economia que genera 
oportunitats per a tothom”

42,6 milions d’euros
(9,99%)

7. El coneixement, la tecnologia, 
la innovació i la col·laboració

“Barcelona, innovació oberta en gestió 
pública”

20,96 milions d’euros
(4,91%)
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Totals                                                            426,55M€
1. Persones i famílies

“La ciutat preferida per viure amb seguretat, 
equitat i qualitat de vida”

154,79 milions d’euros
(36,29%)

*Dades preliminars a 25/01/2013. Pendent de liquidació definitiva

DESPESES DE CAPITAL EXECUTADES 2012* PER GRUPS D’OBJECTIUS DE CIUTAT DEL MARC ESTRATÈGIC
Ajuntament 
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02 Estat d’acompliment del Marc 

estratègic 2012-2015. Primers resultats 2012 
El model de Pacte entre la política i la gestió en què es basa la construcció del marc estratègic vol 
posar l'accent en la definició de l'orientació política, d'una banda, i l'execució, de l'altra. O dit d'una 
altra manera: en convertir les idees i les propostes polítiques en realitat.  

El Marc Estratègic 2012-2015 conté la visió i els objectius que estableixen el full de ruta del que 
Barcelona aspira a aconseguir en els propers quatre anys. El marc estratègic estableix una 
direcció, una destinació final, i proposa un seguit d’actuacions per arribar-hi.  Té com a eix central 
la vinculació de la planificació amb el pressupost a través del pressupost executiu. D’aquesta 
forma, un element per prioritzar i assignar els recursos econòmics, que són escassos, és 
l’orientació estratègica que ha marcat l’Alcalde i el seu equip de govern. Els objectius polítics 
s’estructuren en torn a tres grans eixos i conformen el Mapa de Ciutat amb 40 objectius. A partir 
d’aquí, cada àrea i cada districte desenvolupa aquests objectius i els concreta en objectius de 
gestió que, finalment, acaben materialitzant-se en actuacions concretes que es doten de recursos. 
El conjunt d’actuacions previstes així com les inversions programades conformen el Programa 
d’Actuació Municipal i és el vehicle que serveixen per  contribuir a l’assoliment dels objectius 
plantejats en el marc estratègic. 

Els tres grans eixos prioritaris entorn als quals es focalitza l’acció de govern són: la reactivació 
econòmica, l’atenció a les persones i la regeneració urbana. Barcelona ha d’exercir de capital del 
país, capital de la llengua i la cultura catalanes i ha d’esdevenir motor del país, generadora 
d’ocupació, capital exportadora del sud d’Europa i model de rigor. Treballar per les persones 
significa fer de Barcelona un referent en atenció, en serveis i en qualitat de vida. Tanmateix, sense 
progrés econòmic serà difícil avançar en el progrés social ja que són dues cares de la mateixa 
moneda. El que resulta clau és garantir que el progrés econòmic arribi a tothom i, sobretot, a qui 
més ho necessita. Aquests dos grans eixos sobre els que ha de pivotar l’actuació municipal es 
completen amb un tercer eix estratègic que és la regeneració urbana, per fer de Barcelona un 
model urbà sostenible i intel·ligent al servei de la gent. La confiança, el rigor, la solvència i la 
credibilitat volen ser signes distintius de Barcelona i del seu Ajuntament i estan ben presents en 
tota l’acció de govern.  

A continuació es presenta un primer balanç de l’acció de govern estructurat entorn al Mapa de 
Ciutat i es destaquen els principals trets pels set grups d’objectius.  
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Grup 

d’objectius 
1 

 
 

Persones i famílies 
 

 
 
La ciutat preferida per viure amb seguretat, 
equitat i qualitat de vida  

 

El Govern municipal ha posat especial èmfasi en les accions dirigides a les persones i famílies. Els 
serveis socials, l’educació, la cultura, la seguretat, són serveis essencials per a aconseguir viure en 
una ciutat on es prioritzi la qualitat de vida dels seus ciutadans. Aquest grup d’objectius, format per 
11 objectius de ciutat, és transversal i hi contribueix totes les àrees i districtes de l’Ajuntament. La 
transversalitat es posa de manifest, també,  amb les sinèrgies que hi ha entre les actuacions que 
es despleguen. Així, per posar un exemple, l’esport, a banda de contribuir a la millora de la salut, 
també esdevé un excel·lent element de cohesió social.  

Durant el 2012 s’han aprovat 33 Mesures de Govern relacionades amb els objectius adreçats a 
persones i famílies i han estat presentades a les Comissions corresponents del Plenari o al Consell 
Plenari. 

La greu situació econòmica que ha deixat sense feina a moltes persones, sense llar i, en ocasions, 
traspassant el llindar de la pobresa, l’anomenada nova pobresa, fa que l’atenció social estigui en el 
primer lloc de l’agenda política. Els recursos pressupostaris adreçats a les polítiques de serveis 
socials i promoció social han augmentat en un 15,5% per poder arribar a més persones i per 
intentar garantir que, com a mínim, les necessitats bàsiques, com l’alimentació i un sostre on 
aixoplugar-se, es cobreixin.  

Destaca la presentació de la mesura de govern “Pla per a la Inclusió Social de Barcelona 2012-
2015” que té per objectiu fer de Barcelona una ciutat més inclusiva, millorar la qualitat de vida de 
les persones, reduir les desigualtats socials i aconseguir la igualtat d’oportunitats, impulsant 
respostes ràpides i eficients a les necessitats dels més vulnerables. 

Un col·lectiu especialment vulnerable és el dels infants. El risc de pobresa infantil ha augmentat de 
forma notable. Una primera mesura de xoc ha estat la de donar cobertura a totes les beques 
menjador sol·licitades. S’ha fet una aportació municipal extraordinària de 2,3 milions d’euros que ha 
permès cobrir les sol·licituds de 4.788 famílies que estaven en llista d’espera. Per al curs 2012-13 
hi ha previstes 15.409 beques amb l’aportació extraordinària de 5,1 milions d’euros. Durant el 2012 
s’han posat en marxa tres nous centres oberts i a finals d’any la ciutat tindrà 19 centres oberts per 
a infants a diferents barris i es podran atendre a més de 1.900 infants.  

En la resta d’equipaments socials també s’ha fet un esforç molt important. A Sant Gervasi s’ha 
obert un nou centre de serveis socials que substitueix al que estava en el carrer Saragossa i 
donarà servei a uns 100.000 ciutadans dels barris del districte. S’han obert tres nous menjadors 
amb servei del programa “Àpats en companyia” i tres nous menjadors socials amb 300 places 
noves diàries a l’Eixample, les Corts i Sarrià-Sant Gervasi. La ciutat disposa ja de 1.541 places 
diàries de menjadors socials per arribar a tots els districtes. 

Tot i que l’urgència de la situació d’aquests darrers anys ha fet reforçar els serveis d’atenció social 
per aquestes noves situacions, persisteixen, també, les necessitats d’atenció dels col·lectius de 
gent gran i de persones amb discapacitat a les quals també cal atendre, com sempre, en les millors 
condicions. S’ha treballat en la millora dels equipaments, com els pisos amb serveis, que han 
permès incrementar el nombre d’usuaris en un 15,6% el 2012 (cessió de 4 pisos dotacionals per a 
persones amb discapacitat a la Fundació Pere Claver, habitatges per a la gent gran amb serveis a 
C/Còrcega, Torre Júlia  i C/ Naves) i també s’ha treballat en la millora de serveis (transport adaptat, 
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extensió del projecte “radars” a tota la ciutat, inserció laboral per a persones en risc d’exclusió 
social).  

L’habitatge és un altre pilar de les actuacions que s’han prioritzat durant el 2012. Els efectes que 
estan tenint els desnonaments en moltes famílies de la ciutat ha fet refermar el compromis amb 
l’habitatge social, d’una banda, i amb nous equipaments necessaris per fer front a situacions 
d’emergència, de l’altra. El nou Centre d’Urgències i Emergències Socials, l’obertura de dos nous 
centres d’allotjament per a famílies en situació d’urgència social, el nou centre d’allotjament familiar 
temporal per a famílies desnonades a Naves, són alguns dels equipaments que pretenen pal·liar 
aquesta problemàtica.  

Cal destacar que el tercer sector també està col·laborant activament en totes les polítiques 
d’atenció social i cal posar en valor que hi ha una represa de les accions de voluntariat arreu de la 
ciutat. 

A final d’any s’ha aprovat una mesura de govern que té per objectiu fer front al problema dels 
assentaments irregulars. Tot i que és difícil de quantificar per la seva inestabilitat, s’estima que hi 
ha 62 assentaments  amb  735  persones. El pla preveu retornar la dignitat i la seguretat de les 
persones i aconseguir la convivència cívica, veïnal  i social. Es vol tendir a l'eradicació del fenomen 
dels assentaments, tenint ben present la seva complexitat i treballar les possibles sortides, cas per 
cas totes les persones vulnerables que hi viuen. És important tenir accions amb horitzons 
temporals diferenciats i implicar a totes les administracions involucrades.  

Una ciutat que es vulgui posicionar com a capdavantera en qualitat de vida i, també, en generadora 
d’oportunitats, ha de tenir especial cura de l’educació. Cal destacar que s’han posat en marxa 
dues noves escoles bressol municipals (l’Enxaneta, al c/ Jaen, i Patufets de Navas), i que el 
nombre d’alumnes d’escoles bressol municipals arriba a 7.926 alumnes, un 16,1% superior al de 
l’any anterior. En el curs 2012-2013 s’ha atès al màxim històric de sol·licituds de places (es 
cobreixen prop del 60% de les sol·licituds). Això ha estat possible, en bona part, gràcies a 
l’obertura de noves escoles i a la revisió del model d’organització i gestió de les escoles bressol. 
Aquest procés és un exemple clar de millora d’eficiència en poder atendre a un major nombre de 
famílies sense incrementar el cost i, el més important, sense disminuir la qualitat. 

D’altra banda, també s’ha treballat per a contribuir a l’èxit escolar amb la creació del nou espai de 
dinamització educativa Lola Anglada per a l’aprenentatge de la lectura i amb programes específics 
de suport educatiu a les famílies. 

Cal destacar especialment la mesura de govern Pla 16-19 contra el fracàs escolar. El context 
econòmic i social actual, amb una elevada taxa de desocupació, un percentatge d’abandonament 
escolar prematur preocupant, una reducció en les Polítiques Actives d’Ocupació (PAO) en la franja 
de 16 a 19 anys, així com la necessitat de millorar el rendiment escolar i la reinserció als sistemes 
educatiu i laboral dels i les joves provinents del fracàs escolar de la ciutat de Barcelona han 
evidenciat la necessitat de fer un pla d’actuació per fer front a aquesta situació amb accions de 
caire pal·liatiu a curt termini per tal de donar resposta als reptes actuals del mercat de treball, als 
problemes de l’increment de l’atur juvenil i del fracàs escolar en educació bàsica i obligatòria, o la 
manca de vocacions laborals a les que s’enfronten els i les joves de Barcelona. Són especialment 
importants els 33 convenis concertats amb entitats i centres escolars per desenvolupar els 
programes PQPI que permeten donar noves oportunitats a joves que han fracassat en el seu 
itinerari escolar. 

L’ocupació, és una de les principals preocupacions dels ciutadans i un focus d’atenció prioritari pel 
govern de la ciutat. Per tal que hi hagi ocupació, la ciutat ha ser atractiva i competitiva pels que han 
d’impulsar l’activitat econòmica, les empreses. Això no treu, però, que es facin també, actuacions 
per millorar l’ocupabilitat de les persones que s’han quedat sense feina o pels joves que encara no 
han pogut accedir a una primera ocupació. En aquesta línia, a mitjans desembre es va crear la 
Comissió per a l’impuls de les polítiques d’ocupació a Barcelona, integrada per diferents empreses 
dels sectors mes estratègics de la ciutat i generadors d’ocupació, pels agents socials i les 
universitats. Des de Barcelona Activa s’han ofert serveis d’orientació i formació orientats a la 
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demanda real (programa de desenvolupament professional, programa d’assessorament 
personalitatzat, oferta formativa en millora professional), s’ha acompanyat en el procés de recerca 
de feina i inserció a les persones en situació d’atur (programa Activa’t, programa Treball als Barris) 
i s’ha fet un èmfasi especial en el col·lectiu de joves (projecte de vida professional, programa de 
divulgació de la cultura emprenedora a les escoles) i en els col·lectius en risc d’exclusió (programa 
d’inserció sociolaboral).  

De forma indiscutible les accions adreçades a la cultura també formen part dels pilars del nostre 
benestar i de la qualitat de vida d’una ciutat. Durant el 2012 s’ha treballat en la finalització de 
l’estructura de la nova seu del Disseny Hub a les Glòries. S’ha continuat amb el Pla Barcino, on 
s’han realitzat  treballs per descobrir 22 metres de muralla romana. Tota aquesta feina per cuidar i 
millorar el patrimoni cultural s’ha compatibilitzat amb l’aposta pels equipaments de proximitat. Així, 
s’ha obert una nova biblioteca a Sant Andreu (Trinitat Vella-J. Barbero) i s’ha traslladat una altra (la 
de Garcilaso a la nova Camp de l’Arpa-Caterina Albert a Sant Martí). També s’ha obert un nou 
centre cívic al Poble Sec, s’ha elaborat un pla de centres cívics que ja s’ha posat en marxa a partir 
del curs 12-13 i es destina més d’un milió d’euros a millorar quatre ateneus de la ciutat. 

Barcelona és una ciutat que promou l’esport i que ho fa en un sentit molt ampli: des del seu 
vessant de millora de la salut i el benestar, passant pel potencial que té com a eina de cohesió 
social fins, a l’aspecte de promoció de la ciutat pels grans esdeveniments internacionals que 
organitza. Durant el 2012 s’han aprovat dos programes: l’”esport inclou” i “convivim esportivament” 
que pretenen estendre el dret a la pràctica de l’esport en el col·lectiu de persones amb discapacitat, 
d’una banda, i abordar l’esport com a eina d’interacció, cohesió social, proximitat i participació 
d’infants i joves, de l’altra. La millora d’equipaments esportius a la ciutat s’ha portat a terme 
mitjançant accions en 44 instal·lacions esportives (130 obres de millora i condicionament, millora de 
la piscina municipal de Montjuïc per al Mundial de Natació, adequació del Palau Sant Jordi, creació 
de tres nous centres esportius per a la gent gran). El nombre de participants en els diferents 
esdeveniments esportius que s’han fet des de l’Institut Barcelona Esport ha arribat prop dels 
250.000, un 9,2% més que l’any 2011. 

Un dels objectius del mandat és aconseguir que Barcelona sigui una ciutat saludable. Barcelona 
garanteix la protecció de la salut amb uns serveis i programes de salut pública de qualitat. Des de 
la ciutat s’ha treballat activament per ser un referent internacional en recerca biomèdica. Les 
actuacions per contribuir a la millora de la salut dels ciutadans s’ha estructurat en diversos fronts. 
S’ha posat en marxa un nou programa  a les escoles contra l’obesitat infantil. S’han constituït els 
Consells de Salut dels districtes i s’ha participat en els plans comunitaris de districte. També s’ha 
constituït el Consell Assessor de Salut Laboral. S’està treballant en l’elaboració del Pla de Drogues, 
s’han fet programes de suport a les entitats relacionades amb la SIDA i s’ha donat impuls al 
compromís de l’Ajuntament com a organització promotora de la salut entre els seus treballadors. 
D’altra banda, s’ha treballat activament per posicionar Barcelona com a referent en serveis de 
salut, recerca i innovació. S’ha aconseguit atraure congressos i esdeveniments relacionats amb la 
ciència i la salut i alguns hospitals de Barcelona apareixen en els primers llocs entre els millors 
hospitals de l’Estat 

Quant a la seguretat, durant el 2012 s’ha treballat activament per tal de garantir la seguretat de les 
persones. S’han fet actuacions a diferents nivells: pel que fa a la seguretat viària, s’ha fet especial 
èmfasi en la seguretat d’infants i gent gran; s’han fet dispositius de control del transport escolar, de 
control en les zones 30 i en els punts de major accidentalitat, i del conjunt de passos de vianants. 
S’han fets plans especials contra les falsificacions i el comerç il·legal. S’ha modificat l’ordenança de 
convivència per sancionar als clients de la prostitució i endurir la persecució d’aquesta pràctica en 
públic. Per poder portar a terme les tasques de seguretat i prevenció s’han incorporat els efectius 
esmentats anteriorment (145 agents de la Guàrdia Urbana i 30 efectius de Bombers). Al tercer 
trimestre del 2012, s’ha endegat nova oferta pública per incorporar 27 nous bombers al cos. 

Les diferents mesures preses i el major nombre d’efectius al carrer té un reflex en els resultats. 
Així, es registra una millora en la percepció de seguretat tant a la ciutat com al barri. El nombre de 
furts al metro ha baixat un 19% gràcies al dispositiu “Xarxa” que va posar en marxa la GUB i els 
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Mossos d’Esquadra. En el conjunt de la ciutat el nombre de delictes experimenta un descens del 
4,3%.  

També s’ha treballat per garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social. Com a 
actuacions destacades cal esmentar els limitadors acústics per compatibilitzar descans i lleure i el 
Pla Silenci que ha sensibilitzat prop de 80.000 persones contra el soroll de l’oci nocturn, i s’ha 
incrementat (en un 25%) el servei de suport a les comunitats de veïns amb dificultats.  També s’ha 
posat en marxa un nou pla de prevenció de les ocupacions d’immobles. Pel que fa a la convivència 
entre vianants i ciclistes, s’ha endegat una campanya per garantir que els grups de ciclistes 
turístics compleixin la normativa. 

En la línia lideratge, anticipació i prevenció de les polítiques i actuacions de seguretat a la ciutat, el 
25 de juliol es va aprovar, desprès d’un procés d’avaluació, debat i consens, el Pla de Seguretat 
Ciutadana de Barcelona 2012-2015, amb un reforç en l’àmbit del comerç. 

Un dels valors que guien l’estratègia del govern de la ciutat és el de saber escoltar i actuar, 
promovent la col·laboració i la participació ciutadana i el diàleg. En aquest sentit, durant el 2012 
s’ha treballat en elaborar una proposta de reforma de la normativa municipal sobre participació 
per adaptar-la a la realitat dels nostres temps. En l’era digital, s’imposa treballar amb les xarxes 
socials i amb la tecnologia mòbil i per això s’han aprovat dues mesures de govern: el Pla de 
comunicació digital i xarxes socials de l’Ajuntament de Barcelona i la mesura de govern d’impuls 
de la identitat digital mòbil a Barcelona. També s’ha fet una marató de desenvolupadors 
d’aplicacions per a mòbils BCN Apps Jam for Democracy i s’ha avançat en el projecte de Govern 
Obert en tres vessants: Participació, Dades Obertes i Transparència. D’altra banda, també s’ha 
treballat en la primera onada de nous tràmits disponibles al 010 en el marc del projecte 010+ que té 
per objectiu posar a disposició dels ciutadans el 80% dels tràmits municipals per telèfon. Pel que fa 
a l’atenció presencial, destaca l’entrada en funcionament de la nova OAC del districte de Sant 
Andreu. 
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La situació econòmica i social actual demana una major implicació de la societat en general. Els 
problemes són cada cop més complexos i demanen diagnòstics i solucions compartides. 
L’Ajuntament vol col·laborar de forma activa amb el teixit social i això es reflecteix de forma directa 
en les actuacions que es realitzen però també va més enllà i s’estén a la forma de treballar i de 
proveir els serveis públics. En molts casos, l’Ajuntament no és el productor directe dels serveis. Tot 
i que n’és el garant i el finançador, la producció del servei pot estar realitzada per entitats o 
associacions. Aquest és el cas, per exemple, de serveis socials, esportius, culturals, on hi ha una 
estreta col·laboració, des de la professionalitat i a la recerca de l’eficiència i qualitat del servei. 

Durant el 2012 s’han aprovat dues Mesures de Govern relacionades amb els objectius adreçats a 
entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals i han estat presentades a les 
Comissions corresponents del Plenari o al Consell Plenari. 

S’ha aprovat la mesura de govern Pla Locals per la qual es facilitarà l’ús d’espais públics a les 
entitats de Barcelona. Aquest Pla pretén donar suport a associacions que poden tenir dificultats per 
la crisi econòmica.  Destaca, també, la constitució d’un grup de treball amb representants 
municipals i de les entitats per acordar els criteris comuns a tota la ciutat per a la formalització de la 
gestió cívica d’equipaments i serveis municipals. 

La demanda de participació i de col·laboració del teixit social s’estén a tots els àmbits de l’acció 
municipal, començant per l’elaboració del Marc Estratègic 2012-2015. Programa d’Actuació 
Municipal en que van fer aportacions  prop de 26.000 persones i on el ciutadà va manifestar el seu 
interès per l’educació, la transparència de les dades de l’Ajuntament i el suport a emprenedors i 
pimes, entre d’altres àmbits. 

Pel que fa al suport a les associacions, cal destacar l’increment d’usuaris i usos que presta Torre 
Jussana Centre de Serveis a les Associacions.  

També s’ha aprovat el pla director de cooperació internacional i solidaritat 2013-2016. 

Fer que els ciutadans siguin protagonistes de la cultura, és una realitat que s’ha articulat per 
mitjà de diverses actuacions. D’una banda, les fàbriques de creació. Durant el 2012, han obert les 
portes dos programes a Fabra i Coats: Centre d’Ar Contemporani i Fàbrica de Creació. D’altra 
banda, per mitjà de les grans festes (la Mercè, la festa major de Gràcia, la Nit de Montjuïc o el 
Festival Grec), i dels esdeveniments culturals (concert d’estiu en espais verds, Barcelona Poesia, la 
setmana del llibre, etc) amb gran èxit de participació dels ciutadans. 

A través de la figura dels diferents Consells es propicia un escenari per a la participació de la 
societat en els assumptes de la ciutat. En el consell de l’Habitatge social, el Consell consultiu 
d’Hàbitat Urbà es discuteix, es debat o s’assessora sobre habitatge i sobre altres temes 
relacionats amb l’àmbit d’hàbitat urbà (Plaça de les Glòries, Pla Director d’il·luminació, la Sagrera, 
normativa de terrasses, etc.). En aquest marc de potenciar els canals d’interacció entre Ajuntament 
i entitats, associacions i agents socials, en general, cal destacar, també, el Compromís Ciutadà per 
la Sostenibiltat 2012-2015 que es va signar l’11 de desembre i en el que han contribuït més de 800 
entitats, empreses, institucions i escoles. 
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Cal destacar, també el Pla Buits: aquest Pla pretén implicar a la societat civil en la definició, 
instal·lació i gestió d' espais buits per retornar-los a la Ciutat. Es cediran 20 solars a entitats sense 
ànim de lucre, per donar-los un ús provisional 

Pel que fa a la relació amb els agents esportius, destaca l’elaboració del “Pla Estratègic de 
l’Esport de Barcelona 2012-2022” que pretén situar Barcelona com a capital de l’esport i fomentar 
la pràctica esportiva en tots els àmbits de la ciutadania. A més, com s’ha fet esment abans, es 
contempla un nou model esportiu on es vincula la vessant social amb la pràctica esportiva. S’ha 
aprovat la creació del Consell Municipal de l’Esport com a òrgan de participació dels clubs i 
associacions i la política esportiva de la ciutat. 

En el camp de la mobilitat destaca la reactivació del Pacte per la Mobilitat, amb nous grups de 
treball i nous reptes (valorar i enriquir el procés d’elaboració del nou Pla de Mobilitat Urbana PMU 
pel 2013-2018), d’una banda, i l’apropament de la Guardia Urbana a la comunitat i als problemes 
de ciutadans i entitats, de l’altre. En aquest darrer punt, cal destacar que la potenciació dels seus 
serveis de proximitat ha suposat un increment del 15% de contactes amb la comunitat. Finalment, 
s’està portant a terme un procés participatiu per elaborar una nova ordenança de circulació de 
bicicles, fruit del fort creixement que han experimentat els desplaçaments en bicicleta i que sovint 
posen en risc la convivència. 
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Barcelona, que ja té una projecció internacional significativa, que està considerada com una de les 
millors destinacions turístiques, aspira, també, a posicionar-se com una de les millors ciutat per a 
desenvolupar l’activitat econòmica: pels seus recursos humans qualificats, per la qualitat de vida de 
la ciutat, amb una oferta d’oci i cultural atractiva i amb un nivell de seguretat i de confort que 
permeti atraure activitat econòmica de valor afegit. En aquest context l’Ajuntament ha d’esdevenir 
un agent facilitador i factor de competitivitat, detectant i potenciant nous focus d’activitat i nous 
sectors estratègics.  

Durant el 2012 s’han aprovat vuit Mesures de Govern relacionades amb els objectius d’estímul de 
l’activitat econòmica i els centres de coneixement i han estat presentades a les Comissions 
corresponents del Plenari o al Consell Plenari. 

La taula Barcelona Creixement i les 30 mesures que s’han impulsat serveix de fil conductor per 
bona part de les actuacions dirigides a estimular l’activitat econòmica. En aquesta taula, sector 
públic i sector privat uneixen forces i comparteixen visions per fer de Barcelona la millor ciutat per 
fer negocis. 

Barcelona vol apostar pels sectors emergents d’alt valor afegit, sense oblidar-se dels sectors 
consolidats, com el comerç o el turisme, que tant aporten a la ciutat. En el camp dels sectors 
emergents cal destacar les actuacions entorn al vehicle elèctric. A títol il·lustratiu, Barcelona s’ha 
convertit en la ciutat europea amb major nombre de motos elèctriques i Nissan anuncia una de les 
majors inversions a Europa dedicades al vehicle elèctric a la planta de la Zona Franca. En aquesta 
mateixa línia de sectors de futur, no es pot deixar de fer esment a l’oportunitat que suposa el 
Mobile World Congress i la capitalitat mundial del mòbil. Ja s’ha creat la MWC Foundation que 
s’encarregarà de gestionar els projectes emmarcats dins de la capitalitat mundial del mòbil.  

D’altra banda, també s’han promogut actuacions per a promocionar i ajudar al comerç en aquests 
moments de difícil conjuntura econòmica i han continuat les inversions en els mercats municipals 
per tal de modernitzar-los. Els mercats municipals de Barcelona són referència internacional i tenen 
gran acollida per part dels barcelonins, el 65% dels quals en són usuaris. 

Quant al sector turístic, sector tradicional de l’economia barcelonina, segueix tenint bons resultats 
com ho demostra l’evolució del nombre de visitants, que arriba als 7,5 milions de turistes allotjats 
en hotels de la ciutat, i el reconeixement internacional: UD News situa Barcelona com el primer 
millor destí europeu; l’informe European Cities Marqueting Benchmarking Report 2012 la situa com 
la quarta ciutat del continent en turisme internacional. 

La generació de condicions per atraure capital per invertir a la ciutat és un objectiu rellevant. 
L’impuls de la Marca Barcelona ha de contribuir de forma decisiva a aquest objectiu. En aquest 
sentit, aquest juliol, el Plenari ha aprovat el reglament d’ús de la marca col·lectiva de Barcelona.  

Durant el 2012 s’han fet diverses accions de promoció de la ciutat que han permès presentar 
Barcelona com a ciutat per a invertir i fer negocis i s’han fet contactes amb altres ciutats del Món 
per promoure relacions internacionals estratègiques (Xina, Rússia,..). S’ha aprovat una mesura de 
govern per potenciar les relacions bilaterals amb la Xina. 
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En el marc de Barcelona Creixement, s’ha creat la Taula de Coordinació Internacional amb 
l’objectiu de coordinar les agendes internacionals dels principals agents econòmics de la ciutat (a 
l’estranger i a Barcelona). D’altra banda, s’ha treballat per facilitar i acompanyar la instal·lació de 
projectes i negocis estrangers a la ciutat. Destaca la creació de la Barcelona International Network, 
comunitat en línia que facilita l’aterratge de directius forans a Catalunya. 

Els resultats de les actuacions fetes i de la bona posició internacional de Barcelona es fan 
visibles i són reconeguts com ho mostra el darrer informe KMPG Global Cities Investment Monitor 
2007-2011 en que Barcelona i la seva àrea d’influència es posiciona com una de les deu àrees 
urbanes del món receptores de més projectes d’inversió estrangera.  

Barcelona ha estat escollida membre del Comitè Executiu d’Eurocities, la principal organització de 
grans ciutats a nivell europeu, la qual cosa permetrà reforçar les relacions amb ciutats clau de 
l’àmbit europeu. En aquesta mateixa línia, Barcelona assumeix la presidència del Centre 
iberoamericà de Desenvolupament Estratègic Urbà (CIDEU) per al període 2012-2014 i és 
l’encarregada de liderar el debat sobre les polítiques urbanes de les ciutats en el proper XIIIé 
Congrés de Ciutats Educadores. 

La ciutat també ha estat receptora durant el 2012 d’un bon nombre de congressos i fires. Fira de 
Barcelona ha celebrat 61 salons i ha augmentat la seva facturació un 12,9% respecte el 2011. 

A la potenciació de l’aportació internacional a l’economia de Barcelona hi contribueixen, també, els 
grans esdeveniments esportius com els que s’han celebrat el 2012 (Final de la Copa del Rei de 
Bàsquet, Barcelona Openbank Sabadell-Godó, Mundial del Món de Vela 470, Special Olympics, 
entre d’altres) 

Un altre dels objectius del mandat és donar suport a pimes i autònoms i promoure 
l’emprenedoria. Per això, una de les mesures destacades que s’ha proposat l’Ajuntament i que ha 
aconseguit amb èxit és pagar als proveïdors a 30 dies. Aquesta mesura, també integrant de la 
iniciativa Barcelona Creixement, consistia en escurçar el termini legalment previst de pagar als 
proveïdors amb l’objectiu d’afavorir la liquiditat. Per aconseguir-ho es va desplegar un pla d’acció 
que actuava sobre els processos interns de gestió (recepció, gestió i pagament), d’una banda, i, 
d’altra banda, l’èxit de la mesura s’aconsegueix gràcies a la posició de liquiditat i de solvència de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

Algunes accions destacades per afavorir l’emprenedoria han estat la Fira BIZ Barcelona-Saló 
Emprenedor 2012, els programes de creació d’empreses en sectors estratègics 
(EcoEmprenedorXXI, EmprenedorXXIDigital, BioEmprenedorXX)I o el Business With Social Values 
(BWSV), el primer esdeveniment que pretén potenciar les relacions comercials entre empreses 
mercantils i socials. D’altra banda, la incubadora de Glòries ha tingut plena ocupació durant el 2012 
i hi han passat 71 empreses. L’Almogavers Business factory també ha tancat l’any amb un ple 
aprofitament dels espais. 

L’emprendoria social és una aposta d’aquest govern. Durant el 2012 s’han portat a terme 
diverses iniciatives entre les que destaquen la introducció de clàusules socials als contractes (que 
es materialitzarà properament en una mesura de govern que canviarà l’actual paradigma) o la 
creació d’una taula sobre innovació social. 

En l’àmbit creatiu, destaca la definició del nou projecte del Canòdrom com a espai per a promoure 
el talent creatiu i la innovació a la ciutat connectant a les empreses cereatives i als creadors. 

Cal destacar la posada en marxa del programa Barcelona Activa Mentoring a través del qual 12 
directius de referència assessoraran i orientaran a sis pimes de la ciutat. 

S’està treballant també en la creació de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa i en la definició de la cartera 
de serveis. 
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Des del punt de vista del treball intern de l’Ajuntament per tal de facilitar l’activitat econòmica cal fer 
esment al nou model de les llicències d’activitats i a la nova versió del sistema d’expedient 
electrònic de llicències d’obres per millorar la identificació de l’actuació a realitzar. S’ha aconseguit 
agilitar la tramitació de llicències i garantir una resposta més eficient de l’administració municipal. El 
treball fet en els processos i en l’optimització de recursos ha permès reduir el temps de tramitació 
de les llicències. 

Fer de Barcelona, la ciutat de la Cultura, Coneixement, Creativitat i Ciència és una de les grans 
apostes del govern de la ciutat. Per aconseguir-ho es treballa per generar un entorn favorable per 
atreure i retenir talent. S’han reforçat les actuacions relacionades amb la capitalitat cultural de 
Barcelona. En aquesta línia s’ha presentat el projecte de celebració de la commemoració dels fets 
del 1714. Durant el 2012 s’ha treballat per posicionar Barcelona com a ciutat universitària de 
referència i com a referència, també, en el camp científic i de la innovació. 
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Grup 

d’objectius 
4 

 

Habitat Urbà 
 

 
Un nou model de ciutat saludable que integri 
plenament medi ambient, urbanisme, 
infraestructures i TIC 
 
Barris productius a velocitat humana en el si 
d’una ciutat hiperconnectada i d’emissions 
zero  

 

Amb visió i vocació metropolitana, s’aposta per una estratègia econòmica i d’integració territorial i 
urbana sostenible. Fer que la ciutat funcioni, que els serveis urbans es prestin amb eficiència i 
eficàcia, és un requisit imprescindible. Això s’ha de fer compatible amb la voluntat de tenir una 
ciutat intel·ligent, capdavantera en aconseguir que la tecnologia estigui al servei de les persones i 
dels agents econòmics i socials que interactuen a la ciutat. 

Durant el 2012 s’han aprovat 12 Mesures de Govern relacionades amb els objectius d’Hàbitat Urbà 
i han estat presentades a les Comissions corresponents del Plenari o al Consell Plenari. 

Per tal de promoure la renaturalització de la ciutat, s’han portat a terme diverses actuacions entre 
les que destaquen: el Pla de remodelació de les parets mitgeres; i el Pla del Verd i la Biodiversitat 
que és l’instrument estratègic que concreta el compromís municipal en la conservació del verd i de 
la biodiversitat. S’han impulsat els horts urbans, s’han plantat 257 exemplars d’arbrat i s’ha 
incrementat la superfície de flor a la ciutat. D’altra banda, s’ha regulat l’accés a la part monumental 
del Park Güell i s’han fet diverses actuacions de millora. Cal destacar que Barcelona ha rebut el 
XVII Premi de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos per la seva gestió de l’arbrat 
públic. 

Respecte als grans projectes urbans, s’ha encarregat un informe sobre l’impacte econòmic del 
projecte de les Glòries que reporta unes conclusions força favorables pel que fa al retorn de la 
inversió del projecte. S’ha aprovat la modificació puntual del pla especial d’ordenació dels 
establiments comercials destinats a la venda de records de l’àrea de la Sagrada Família. En 
aquesta zona també s’ha ordenat el tema dels autocars turístics. Pel que fa a l’Avinguda del 
Paral·lel, s’està treballant la proposta d’ordenació dels espais de les illetes de l’Eixample. Quant al 
districte de Ciutat Vella, cal destacar que s’activen 5 plans d’acció: Pla Cor, Pla Soroll, Pla Argent, 
Pla Dintres i Pla d’acció Salvador Seguí. També s’ha modificat el Pla d’usos de Ciutat Vella, amb 
una reflexió inclosa sobre els apartaments turístics.  

S’ha posat en marxa el Pla de Millora de la Neteja (increment del reg amb aigua als carres i 
places més concorregudes, increment de papereres de doble capacitat, pla de comunicació, reforç 
de l’autoritat). També s’ha aprovat el Pla de prevenció de residus municipals 2012-2020 per 
avançar i establir noves estratègies concretes que potenciïn un ús més eficient i racional dels 
recursos i un impuls a la prevenció de generació de residus, la reutilització i el reciclatge. Durant el 
2012 s’ha posat en funcionament 240 nous punts de recollida pneumàtica de residus al 22@, i 
s’han fet obres de millora al clavegueram, entre d’altres actuacions. 

Cal destacar que Un-Hàbitat ha escollit Barcelona per acollir la seu del Secretariat de l’Aliança 
Global d’Operadors de l’Aigua, l’organisme mundial encarregat de les polítiques de l’aigua. 

El concepte d’Smart City s’ha vinculat molt estretament a l’assoliment d’una nova economia de 
serveis urbans. Des de l’Ajuntament s’ha treballat molt intensament en projectes relacionats amb la 
ciutat intel·ligent. S’ha impulsat el desenvolupament d’aplicacions, s’han implantat serveis mòbils i 
s’han establert contactes estratègics amb altres ciutats (Shenzhen, Singapur, Seul, Dublin, Hong 
Kong, Buenos Aires,...).  
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L’Alcalde de Barcelona és nomenat membre del Grup d’Alt Nivell sobre Smart Cities&Communities, 
grup impulsat per la Comissió Europea que ha de dissenyar l’estratègia en l’àmbit de les smart 
cities. 

Es destaca, també, que Barcelona acull la primera jornada sobre City Protocol que reuneix més de 
30 ciutats i 50 organitzacions i empreses d’arreu del món, per establir els estàndards internacionals 
de l’evolució i qualitat de les ciutats en matèria d’autosuficiència tecnològica, economia, energia, 
aigua, etc. 

Tota la feina feta ha permès posicionar Barcelona com la primera al rànquing de ciutats intel·ligents 
d’Espanya que elabora la consultora IDC. 

La promoció de l’accés a l’habitatge ha estat un eix d’actuació important durant el 2012. Destaca el 
Pla Empenta (identificació de solars disponibles, accions de regeneració del sòl: Can Batlló), les 
promocions d’habitatge de protecció oficial que s’han fet des del Patronat Municipal de l’Habitatge, 
la política de foment al lloguer i les actuacions envers la rehabilitació d’edificis. 

S’ha endegat el Programa d’Illes Autosuficients de Barcelona i s’ha definit el programa de l’illa 
autosuficient de Valldaura. S’ha estrenat una segona central energètica de fred i calor al 22@ i una 
instal·lació que permetrà donar servei a més de 70 edificis de la ciutat, amb un estalvi energètic 
d’un 50%. 

Pel que fa a les actuacions per tal de fomentar barris productius en els quals es viu i es treballa es 
destaca l’Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana i el de Les Corts (especialitzat en inclusió). A 
Sant Andreu es revitalitza el polígon industrial de Bon Pastor i Baró de Viver.  

El Pla d’I·luminació de Barcelona que s’ha aprovat el 2012 i es començarà a implantar el 2013, 
prioritza la il·luminació dels vianants i introdueix un model funcional intel·ligent i la personalització 
dels edificis i monuments destacats. El Pla vetlla per l’eficiència energètica i pressupostaria en 
preveure la incorporació de la tecnologia LED. 

Per tal de millorar l’espai públic, s’han portat a terme diverses actuacions a tots els districtes de 
la ciutat, en el marc del Pla de Millora Integral. 

Com ja s’ha esmentat, el turisme és un dels sectors clau de la ciutat pel seu impacte econòmic. 
Tanmateix, també té un fort impacte territorial fruit de la concentració en determinades zones de la 
ciutat. Un dels objectius del mandat és impulsar nous atractors urbans que generin centralitat a 
tots els districtes i distribuir el turisme a tota la ciutat. En són un exemple, els Tres Turons i Torre 
Baró. Per això, s’ha estat treballant en els Plans de Turisme de Districte i s’ha endegat l’elaboració 
de set plans de turisme com a eina per a planificar el desenvolupament turístic del territori d’acord 
amb les particularitats de cadascú. 

Orientades a aquesta mateixa finalitat, destaquen la mesura de govern del Pla Estratègic del Zoo 
2012-2020 i la creació de la Fundació Zoo de Barcelona, amb l’objectiu d’unir recursos públics i 
privats per a la millora del parc. 

S’ha aprovat inicialment la modificació del Pla Especial del Port Vell, que permetrà la modificació 
del front marítim. S’ha creat, també, el Barcelona Clúster Nàutic que pretén situar la ciutat com a 
referent internacional del sector.  

Per tal d’impulsar l’àrea metropolitana, la integració del port, l’aeroport i la zona franca i 
desenvolupar espais d’oportunitat, s’està estudiant un predisseny de l’ampliació de la Ronda Litoral 
a l’alçada del Morrot. 

El Port de Barcelona continua ben posicionat internacionalment: s’ha inaugurat la terminal de 
contenidors més avançada de la Mediterrània i el Port es consolida com a primer port de creuers 
d’Europa i cinquè del món. Barcelona ha esta reescollida durant tres anys per ostentar la 
vicepresidència de la xarxa mundial de ciutats portuàries. 
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Pel que fa a la mobilitat, s’ha treballat en solucionar i ordenar la circulació de les bicicletes ja que 
l’ús de la bicicleta ha crescut un 11%. Entre d’altres destaca el Pla de Foment de la Bicicleta, 
estratègia global per a bicicletes, en el marc del Pla de Mobilitat Urbana. S’han posat en marxa 3 
nous carrils bici i s’estan senyalitzant totes les zones 30 amb el pictograma de la bicicleta. 

L’estratègia de la bicicleta va vinculada a l’impuls d’una política mediambiental responsable. En 
aquesta mateixa línia destaca que Barcelona disposa de la flota d’autobusos més neta d’Europa i 
que compta amb un serveis de taxis ecològics. Nissan ha presentat el model de taxi 100% elèctric 
pensat per Barcelona i que es fabricarà a la Zona Franca i s’estima que generarà uns 700 llocs de 
treball. 

Durant el 2012 s’han posat en marxa les primeres cinc línies de la nova xarxa de bus, la Xarxa 
Ortogonal. Entre els avantatges cal remarcar l’augment de velocitat i la millora en capacitat del 
passatge. També cal remarcar el ple desenvolupament de l’accessibilitat  física de les persones 
amb diversitat funcional. 

La mobilitat turística, per fer-la més amable i compatible amb la vida comunitària de barri, ha estat 
un altre focus d’actuació per solucionar i corregir situacions ben concretes. La primera d’aquestes 
intervencions, amb una bona valoració dels agents locals, ha estat la que ha ordenat la mobilitat 
turística al voltant del temple de la Sagrada Família. 
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Grup 

d’objectius 
5 

 
 

El pressupost 
 

 
  
D’una cultura de la despesa a una cultura 
del cost i priorització de resultats 
 

 

L’eficiència és un altre dels grans valors que dirigeixen l’acció municipal. La crisi econòmica ha fet 
augmentar les necessitats socials alhora que les administracions públiques han vist reduir els seus 
ingressos. En el cas de l’Ajuntament de Barcelona, aquesta davallada d’ingressos no ha estat tan 
acusada com en altres ajuntaments o com en el cas de la Generalitat perquè els recursos que 
venien de l’activitat immobiliària representaven una menor proporció sobre el total. Tanmateix, una 
part important dels ingressos de l’Ajuntament de Barcelona depenen d’altres administracions, de la 
participació en ingressos de l’Estat en gran mesura, i de la Generalitat en menor percentatge. Cal 
dir que aquestes dues administracions estan reduint sistemàticament els recursos finalistes que 
estaven cofinançant polítiques importants per a la ciutat com la cultura, els serveis socials o 
l’educació. Davant d’això, cal extremar les accions per aconseguir prioritzar allò que és realment 
rellevant i que té el major impacte en la ciutadania d’aquells serveis que no aporten valor o que en 
aquests moments no resulten prioritaris.  

Durant el 2012 s’ha treballat en dues línies principals: d’una banda, en aconseguir retornar els 
comptes públics a l’equilibri, després que la liquidació del pressupost del 2011 presentes una 
necessitat de finançament de prop de 400 milions d’euros, mesurat en termes del Sistema Europeu 
de Comptes. I d’altra banda, s’ha treballat en la definició i implantació del pressupost executiu, en 
el marc del Model de Pacte entre la política i la gestió. El pressupost executiu esdevé un 
instrument que pretén que el pressupost sigui una eina útil per a l’assignació i gestió dels recursos 
d’acord amb les prioritats polítiques. Així, i també en la línia d’aconseguir una major transparència, 
es vol que el pressupost pugui explicar en què es gasten els recursos públics i, sobretot, per a què.  

Pel que fa a l’assoliment de l’objectiu d’aconseguir equilibrar els comptes de l’Ajuntament, cal dir 
que l’avanç de liquidació 2012 indica que es tancarà l’exercici amb un dèficit zero. Amb això, 
s’acompleixen els objectius d’estabilitat pressupostaria a què obliga la normativa d’estabilitat i es 
torna a l’equilibri desprès de tres anys de dèficits successius. Cal destacar, també, que es tornarà a 
recuperar l’objectiu d’arribar al 15% de l’estalvi brut sobre els ingressos corrents. L’assoliment de 
l’estalvi brut és un element clau per poder finançar els projectes d’inversió. En el Plenari de 
l'Ajuntament d’abril 2012 es va aprovar una modificació del Pressupost per poder destinar 117 
milions de la liquidació definitiva del 2010 de l'Estat a aconseguir el dèficit zero el 2012 i alhora 
augmentar la capacitat d’inversió. El Consell Plenari de l'Ajuntament va aprovar, també, la revisió 
del Pla Econòmic i Financer consolidat 2010-2012, anticipant un any el compliment dels objectius 
d'estabilitat pressupostària, el límit d'endeutament i dels terminis de pagament que regula la llei 
3/2004. 

Cal preservar la bona situació financera de l’Ajuntament i la seva solvència perquè això és una 
garantia per poder acomplir amb el compromís de pagar a 30 dies, d’una banda, i per altra banda, 
també permet fer front a eventuals reduccions de recursos procedents d’altres administracions. 

S’han portat a terme diferents actuacions per tal d’aconseguir una millor eficiència dels recursos 
públics. Així, s’ha fet un procés de revisions de programes pressupostaris per tal de detectar 
oportunitats de millora en la gestió que permetessin reduir el cost dels serveis per tal d’alliberar 
recursos per a serveis més prioritaris. D’altra banda, s’ha treballant en la millora de la gestió 
patrimonial, en l’optimització de les compres de l’Ajuntament, en la millora dels processos interns 
(e-contracte, e-pagament) i  en la  reducció de subministraments i consums (auditories 
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energètiques a edificis municipals, reducció de 3 milions d’euros en el servei de correus, reducció 
del cost de la flota de l’Ajuntament en un 20%). 

D’entre els objectius polítics del mandat hi ha la reorganització del grup empresarial de 
l’Ajuntament. En aquesta línia, l’any 2012 ha tingut lloc la reestructuració i racionalització del grup 
empresarial BIMSA, tot minimitzant la pèrdua de talent. En aquest cas, s’han reorganitzat els 
processos d’inversions en obres a l’empresa Bimsa i els processos de gestió urbanística a 
BAGURSA. D’aquesta manera, s’unifica el servei al territori evitant la diferència que hi havia fins 
ara, en que alguns districtes disposaven d’una empresa exclusiva per al seu servei, i d’altres no. 
S’han potenciat les figures de coordinador territorial especialitzat tant a BISMA com a BAGURSA i 
s’ha dissenyat el model de governança comú per a tots. El resultat del procés generarà un estalvi 
d’uns 2 milions d’euros de costos d’estructura a l’exercici 2013. 

Una de les vies per millorar l’eficiència i l’eficàcia i per intentar garantir que allò que s’ha dit que es 
farà es faci efectivament, és la coordinació. Durant aquest any s’ha posat èmfasi en el treball 
col·laboratiu per mitjà de diversos mecanismes entre els que destaquen les taules de 
coresponsabilitat (districtes, serveis generals de districtes, serveis a les persones de districtes, 
serveis al territori de districtes, espai públic i llicències) i els espais de coresponsabiltat (autoritat, 
execució pressupostària, espai públic, persones). 
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Govern, directius i recursos humans

 
  
Institució competitiva, motivada, amb 
orgull de pertinença i orientada a la 
ciutadania 
 

 

Des de l’administració de l’Ajuntament es vol garantir la qualitat de l’assistència a la ciutadania tot 
preservant la transparència i l’ètica en la gestió pública.  

Els recursos humans són el principal actiu per una organització que es dedica als serveis i més 
concretament als serveis públics. Treballar al servei dels ciutadans té un component de vocació i 
de servei públic important que cal potenciar i posar en valor. Per tal de disposar de persones amb 
un alt nivell de formació i qualificació s’ha treballat per tal que el personal rebi la formació 
necessària per desenvolupar la seva feina. També s’ha treballat especialment la comunicació 
interna i la difusió dels projectes corporatius i estratègics amb l’objectiu de que tota l’organització 
sigui coneixedora i pugui contribuir a fer efectius els objectius de l’equip de govern. 

Al desembre de 2012, s’ha aprovat un Catàleg de Llocs de Treball que afecta a unes 10.000 
persones entre Ajuntament i organismes autònoms. El Catàleg aporta transparència al sistema, 
introdueix elements d’equitat retributiva, polivalència i simplificació de llocs de treball, alhora que 
els ordena de forma més racional.  

D’altra banda, també cal destacar la signatura de l’Acord de condicions de treball, amb vigència 
fins al 31/12/2015. 

  



Barcelona 2013. Atenció a les persones i reactivació econòmica 
 

37 
 

 
Grup 

d’objectius  
7 

 

El coneixement, la tecnologia, la 
innovació i la col·laboració 

 
  
Barcelona, innovació oberta en gestió 
pública 
 

 

Aquest grup d’objectius tenen un doble component que, de nou, es relaciona molt estretament amb 
el valor de l’eficiència. D’una banda, es busca la proactivitat en la interacció amb altres 
administracions per garantir els millors resultats. Com ja s’ha apuntat, els problemes als quals 
s’enfronta l’Ajuntament són cada cop més complexos i difícilment es poden abordar des d’una sola 
administració. Sovint, hi ha diferents agents actuant sobre el mateix problema, tant públics com 
privats. Pel que fa a les diferents administracions públiques cal vetllar per la màxima entesa i 
coordinació per tal d’optimitzar els recursos, d’una banda, i per donar un millor servei al ciutadà de 
l’altra. Des de pràcticament totes les àrees de l’Ajuntament es mantenen relacions amb altres 
administracions (Administració General de l’Estat, Generalitat, Diputació, Àrea Metropolitana, etc). 
El que es busca és ser actius en aquestes relacions, avançar-se als esdeveniments i treballar per 
aconseguir el major benefici per Barcelona i els seus ciutadans.  

D’altra banda, es vol posar la tecnologia i la innovació al servei d’aconseguir una administració 
més propera i eficaç. Això passa per aconseguir l’excel·lència en els serveis de Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació. En aquesta línia s’han portat a terme diverses actuacions. S’està 
treballant per aconseguir millorar els sistemes d’informació per a la presa de decisions. Així, pel 
que fa als sistemes de planificació i gestió econòmica s’està treballant en el disseny d’un nou 
sistema SAP per a pressupostar i portar el control econòmic financer de tot el grup Ajuntament. 
D’altra banda, com a tema destacat cal fer esment a l’elaboració i implantació d’un sistema de 
costos per a tots els serveis municipals que permetrà calcular el cost complet dels serveis i que 
serà un instrument essencial per a prendre decisions sobre assignació de recursos.  

S’han fet actuacions per substituir el sistema de computació personal per als usuaris de 
l’Ajuntament de Barcelona (projecte NEMIC). Amb aquest sistema hi haurà una millora de 
l’eficiència mesurada tant en temps com en estalvi energètic. S’ha treballat també en la 
interoperabilitat de dades (intercanvi electrònic de dades i documents entre administracions 
públiques. Durant el 2012 s’han registrat més de 3,5 milions d’intercanvis) i s’ha desenvolupat el 
projecte eNotaris (que permet als notaris la consulta de càlcul i generació d’autoliquidació de 
l’IIVTNU, la consulta del deute pendent IBI, etc.). 

Finalment, s’han publicat i incorporat al Barcelona al Mòbil diverses aplicacions (TMB Maps, 
Trànsit, Bicing, Farmaguia, Zoo 120 anys, BCN Cultura, BTV notícies, Marc Estratègic-PAM, BCN 
Design, entre d’altres) 

. 
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03 Perspectives per al 2013 

Tot apunta a que l’any que acabem de començar continuarà sent difícil. Així ho mostren les 
darreres estimacions dels organismes internacionals sobre el creixement de l’activitat econòmica  i 
l’atur. El FMI ha estimat que la caiguda del PIB per Espanya serà encara superior a la de 2012 (-
1,5%).  

En aquest context la cohesió social és imprescindible per mantenir una Barcelona ben vertebrada. 
Malgrat tot, sense deixar d’atendre a qui més ho necessita no es pot deixar de mirar cap al futur i 
cal treballar per estar en les millors condicions per quan es reprengui l’activitat i, contribuir, per 
descomptat a que aquesta represa sigui possible. 

El full de ruta del govern passa per donar resposta directa a aquests dos reptes: la reactivació 
econòmica i l’atenció a les persones. 

Barcelona i la seva Àrea Metropolitana tenen grans potencialitats. Barcelona és, i ha de seguir 
sent, el motor de la recuperació econòmica. La capital de Catalunya ha d’estar al servei del país, 
en col·laboració amb tots els pobles i ciutats de l’Àrea Metropolitana. Ha de tenir una voluntat clara 
d’obertura al món. Barcelona és també capital econòmica del sud d’Europa i de la Mediterrània. 

En aquest context els principals objectius marcats per aquest 2013 són: 

1) Treballar perquè la ciutat funcioni: 

Barcelona ha de seguir donant resposta a les necessitats de les persones i s’ha de mantenir i 
seguir millorant la qualitat i la bona percepció que tenen els ciutadans dels serveis públics que es 
presten des de l’Ajuntament: neteja, seguretat, transport, il·luminació, manteniment...  

En matèria de seguretat es mantindrà i consolidarà l’estreta col·laboració amb el cos de Mossos 
d’Esquadra. En el 2013 es treballarà de forma especial en el Pla Local de Seguretat Viària 2013-
2018, en el nou model de proximitat i patrullatge de la Guàrdia Urbana i en la creació de la Unitat 
d’Investigació de la Guàrdia Urbana. 

Gràcies a la situació de solvència financera es podrà mantenir l’oferta de noves places de Guàrdia 
Urbana i convocar més d’un centenar de places d’acord amb les necessitats del servei. 

També en el 2013 s’impulsarà el Pla de Millora de la Neteja i el Pla de Millora de la Qualitat de 
l’Aire. 

Pel que fa a la mobilitat, es posarà en marxa les fases 2 i 3 de la Nova Xarxa d’Autobusos. També 
està previst implantar un nou model de mobilitat per al Park Güell. La millora de la mobilitat també 
s’ha d’aconseguir des de la sostenibilitat. Així, està previst un desplegament de motocicletes 
elèctriques a la Guardia Urbana i es preveu disposar d’una nova ordenança de la bicicleta. 



Barcelona 2013. Atenció a les persones i reactivació econòmica 
 

39 
 

S’impulsarà el nou Pla Director d’Il·luminació que prioritza la il·luminació de les zones destinades 
als vianants, i que dóna identitat als carrers gràcies a la il·luminació singular d’algunes façanes, 
monuments o edificis. Barcelona recuperarà la singularitat nocturna de molts carrers i places 
gràcies a aquest nou model d’enllumenat. 

Es promourà la renaturalitació de la ciutat, i durant el 2013 s’implantaran totes les propostes 
seleccionades de Microurbanitzacions i del Pla Buits. S’executaran 10 mitgeres executades en el 
marc del Pla de parets mitgeres. Es portarà a aprovació el Pla del Verd i de la Biodiversitat i 
desplegar-ne les primeres línies d’actuació.  

S’endegarà la reforma del Passeig de Gràcia, i del Paral·lel i es presentarà la proposta definitiva 
per a la reforma de la Diagonal. També avancem en el projecte de cobriment de les vies de Sants, 
la Rambla de Sants. 

Aquest any 2013 convocarem el concurs internacional d’idees per al futur disseny de la plaça de 
les Glòries. La reforma de la plaça està en marxa i iniciarem les obres de millora de la mobilitat. Tot 
això tenint en compte les opinions dels veïns i veïnes 

Es continuarà també la primera fase de les obres d’urbanització del nou barri de la Marina del 
Prat Vermell i del projecte de reforma de Can Batlló. Aquest any 2013 obrirem el recinte fabril i 
iniciarem la construcció de l’habitatge públic previst al Pla Empenta.  

Altres actuacions d’habitatge seran la remodelació del Bon Pastor, l’inici de la modificació del 
PGM de Can Peguera i la continuació de  la remodelació de Trinitat Nova.  

 

2) Atenció a les persones i especialment a les que pateixen més dificultats 

L’atenció a les persones, seguirà estant al capdamunt de l’agenda política i els infants i els 
col·lectius més vulnerables seran els focus d’actuació.  

L’actuació de l’àrea social es basa en tres aspectes: l’atenció social (una Barcelona més propera 
a les persones); la justícia social (una Barcelona més equitativa, més humana i més justa); i la 
innovació social. S’ha de fomentar el futur del benestar aprofitant la creativitat de la nostra 
societat i posant-la al servei dels més desfavorits.  

Les línies prioritàries en aquest sentit passen per garantir l’accés a l’habitatge; l’atenció alimentària; 
atenció a les famílies i infants en situacions de risc o de pobresa; fomentar l’ocupabilitat i la inserció 
sociolaboral; i una especial atenció i promoció als col·lectius més vulnerables. Per això el suport a 
les entitats que treballen per a  la inclusió laboral de les persones amb discapacitat principalment 
en el mercat laboral ordinari i també als Centres especials de treball. 

Per això, conjuntament amb més de 400 entitats del Tercer Sector Social de Barcelona, 
s’impulsarà el pla que és una estratègia compartida per a la inclusió social i les polítiques de 
benestar i qualitat de vida. Es seguirà posant en valor la col·laboració amb el Tercer Sector. 

Es seguiran incrementant els recursos destinats als menjadors socials, o a millorar la distribució 
d’aliments a través de la xarxa de gestió d’aliments de la ciutat i s’obrirà un centre per a persones 
sense llar. 

S’ha ampliat i millorat el servei de Teleassistència que arribarà aquest any a 64.000 persones i es 
mantindran les subvencions de l’IBI a les persones amb poc recursos, famílies monoparentals i 
vídues. 

També es reforçarà el suport a aquelles persones que estan perdent el seu habitatge com a 
conseqüència de les execucions hipotecàries. Properament entrarà en funcionament un altre 
Centre d’Allotjament Temporal Familiar a la confluència dels carrers Londres amb Villarroel.  
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Barcelona guanyarà més habitatge protegit i més equipaments gràcies als nous acords de 
finançament assolits a finals de l’any passat que impulsarà l’aposta per incrementar el parc 
d’habitatges protegits. 

En paral·lel estem reforçant també l’atenció social amb la construcció d’un nou Centre 
d’Urgències i Emergències Socials, amb la vocació de millorar significativament la qualitat 
d’atenció a aquelles persones que han de fer front a situacions d’emergència social. 

L’any 2013 es vol rebaixar fins a 10 dies les llistes d’espera als serveis socials bàsics amb 
l’objectiu de suprimir-les.  

Barcelona garantirà la protecció de la salut amb uns serveis i programes de salut pública de 
qualitat. Barcelona és un model de ciutat saludable amb uns entorns orientats a la salut, el 
benestar i la qualitat de vida de les persones en totes les etapes de la vida. 

Aquest any es desplegarà el Pla d’Assentaments i es treballarà amb la Creu Roja i altres entitats. 
Des de l’Ajuntament es potenciaran mecanismes d’inserció sòciolaboral, i es cercarà la 
col·laboració de l’administració de l’Estat per tractar les persones amb situació irregular.  

Es posarà en marxa un equip relacionar per treballar amb grups de joves nouvinguts que estan al 
carrer i s’adaptarà el SAIER per donar resposta als nous moviments migratoris de la ciutat.  

Per tal de treballar per la reducció de desigualtats des dels barris de la ciutat que més ho 
necessiten, es desplegarà l’estratègia 20x27 i es donarà impuls a l’Acció comunitària. 

Pel que fa a la infància, durant el 2013 es preveu l’obertura del centre Integral d’Infància per 
atendre a infants en risc i tractar el seu nucli familiar i l’entorn. Es portarà a terme un pla d’actuació 
per garantir la cobertura d’aliments a l’alumnat amb indicis d’alimentació deficient o inadequada i 
donar cobertura a la totalitat de beques menjador sol·licitades (més de 15.400 ajuts) 

El nostre objectiu els propers anys és el de seguir incrementant les places d’escoles bressol 
públiques, i que les noves escoles entrin en funcionament de la manera més eficient possible. 
Tanmateix durant el 2013 es continuarà amb l’esforç en manteniment i posada al dia dels diferents 
centres educatius. 

 

3) Fer una ciutat competitiva i generadora d’oportunitats que fomenti l’ocupació. 

El foment de l’ocupació se situa, també, al capdamunt de les prioritats. Tant pel que fa a l’acció 
més directa i dirigida, especialment, als col·lectius amb més dificultats d’inserció, com a tota la feina 
que està prevista fer perquè Barcelona sigui considerada com la millor ciutat per fer negocis. 
L’atracció de capital i la implantació de negocis a Barcelona serà la millor garantia per generar 
nous llocs de treball. Per això, cal treballar especialment amb els joves per tal que estiguin 
preparats per poder aprofitar les noves oportunitats que ofereix el naixement de nous negocis. 

Barcelona té una economia diversificada basada en la indústria, el comerç, el turisme i els 
serveis. El turisme és una font creadora de riquesa innegable. 7,5 milions de visitants i més de 16 
milions de pernoctacions el 2012, avalen el model d’èxit del turisme a la nostra ciutat. 

Una ciutat que alhora aposta per nous sectors estratègics lligats a la innovació i les tecnologies 
així com la cultura, l’esport, el coneixement i la creativitat. 

Es mantindrà l’aposta per esdevenir una ciutat de referència mundial en el sector de les smart 
cities, l’economia verda, la biomedicina, el vehicle elèctric, la logística, la nàutica i 
l’alimentari. Sectors estratègics de futur que ofereixen oportunitats no només a curt, sinó a mitjà i 
llarg termini. Com a fita destacada per aconseguir mantenir Barcelona com a ciutat capdavantera 
en les Smart Cities, el 2013 es constituirà el City Protocol Society i el seu capítol català. 
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L’atractiu internacional és un actiu que s’ha de potenciar en aquesta nova tendència de l’urbanisme 
intel·ligent, que afecta la gestió de les ciutats al segle XXI. Una oportunitat única per posar les 
noves tecnologies al servei del benestar i la qualitat de vida de les persones i, al mateix temps, per 
generar nous models de negoci innovadors.  

Dins l’estratègia de projecció internacional, el 2013 potenciarem la xarxa de relacions amb els 
Estats Units, un país que lidera apostes molt importants de recerca, formació i innovació en noves 
tecnologies, biomedicina, nanotecnologia o fabricació digital a nivell mundial. 

Tal com s’ha fet aquest any, es continuarà treballant per impulsar els partenariats estratègics amb 
ciutats prioritàries i es reforçaran les relacions conjuntes per promoure projectes amb les ciutats de 
Lió, Milà i Stuttgart (4 motors per a Europa). 

El 2013 serà l’any de la consolidació i la presentació internacional de Barcelona com a Capital 
Mundial del Mòbil. Una capitalitat que contribuirà a associar la nostra ciutat amb un sector tan 
potent com el de les noves tecnologies mòbils. 

El proper any entraran en funcionament unes noves plataformes de recerca i desenvolupament 
sobre tecnologies mòbils de Barcelona (Mobile World Hub), així com la resta d’esdeveniments 
cívics i culturals que conformen la capitalitat del mòbil. Al febrer se celebrarà el primer 
MWCongress dins la capitalitat i a l’estiu es posarà en marxa el Mobile World Festival. Al febrer 
també s’inaugurarà el Mobil Word Centre per divulgar els avenços en solucions tecnològiques 
mòbils a la ciutadania a l’edifici de Telefònica 

3 dels 25 principals centres de recerca mundials estan ubicats a l’àrea de Barcelona (Sincrotró 
Alba, Parc Recerca Biomèdica i Supercomputador de la UPC). S’apostarà per aprofitar aquest 
potencial generador de riquesa i creador d’ocupació. 

Al març Barcelona acollirà la Bio-Europe Spring, la trobada de partenariat tecnològic més important 
d’Europa i al novembre serà la capital mundial del Vehicle Elèctric en acollir el Congrés 
Internacional del Vehicle Elèctric.  

Estan previstes actuacions en el Clúster Nàutic i en el Port Vell, en el marc de l’impuls de nous 
atractors urbans que generin centralitat a tots els districtes i distribuir el turisme a tota la ciutat. En 
aquesta línia de distribució del turisme pel territori, destaca el desenvolupament dels Plans de 
Turisme de tots els districtes de la ciutat. 

Es reforçarà la cultura i l’esport com a sectors generadors d’activitat econòmica i de projecció 
internacional de la ciutat..  

Els propers anys es consolidaran projectes culturals molt importants per a la nostra ciutat. 
Projectes orientats a la innovació i la creativitat (Canòdrom), l’art contemporani (Fabra i Coats), el 
disseny (D-Hub), el patrimoni (Born Centre Cultural), el nou Museu de les Cultures del Món i el 
llegat arqueològic de la ciutat romana. També com un sector creador de riquesa amb projectes 
d’innovació cultural, així i com potenciar la creativitat dels joves artistes emergents. 

Es posarà en funcionament el nou equipament cultural del Born i es definirà el model de 
governança del DHUB i s’hi traslladaran les seus de Montcada i Pedralbes. S’oferirà un carnet i 
quadern de cultura i, pel que fa a la cultura de proximitat, s’elaborarà un pla de centres cívics. 
També es prepararà la celebració dels 300 anys dels fets del 2014 que començaran l’11 de 
setembre del 2013 i començarà a funcionar la Fundació Museu Pisasso. 

L’esport és ben present a la ciutat de Barcelona, a tots els nivells. Som una ciutat olímpica que no 
ha perdut la seva vocació 20 anys després de la celebració dels Jocs. Des de l’esport de 
competició a aquell més popular. El programa Convivim Esportivament s’implantarà a un major 
nombre de centres i espais de la ciutat. 
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Enguany, com ja ha succeït amb el Mundial d’Handbol, els X-Games i els Campionats Mundials de 
Natació projectaran internacionalment la ciutat amb esdeveniments que generen un important 
impacte econòmic per Barcelona.  

L’any 2013 serà l’any de l’impuls definitiu de la Marca Barcelona. Ja s’ha fet la protecció, registre i 
reglament d’ús, i s’ha preparat el model del Consell públic-privat de promoció de la marca. 

Es mantindrà l’aposta per l’educació com a motor, i també una ciutat compromesa amb el 
coneixement i la formació professional. Una ciutat que sigui sinònim d’excel·lència en el camp de 
l’educació i que aposti per ser un referent en l’educació terciària, en màsters, postgraus i doctorats. 
Una ciutat que afavoreixi una major interrelació entre les universitats i el teixit productiu de la ciutat.  

Barcelona també ha de ser un referent en la Formació Professional. Ja tenim una xarxa d’FP 
molt potent, amb 93 centres i 160 títols impartits. Cal afavorir una major vinculació amb les 
empreses, apostant per un model dual de formació i treball. També es garantirà la realització i 
l’accés als Programes de Qualificació Professional Inicial de joves amb fracàs escolar i amb 
dificultats econòmiques i socials. Es posarà en marxa una nova edició del programa “Emprendre 
amb valors” i es donarà continuïtat a la Taula “Empresa-Treball” per tal d’alinear els programes 
d’ocupació amb la demanda real de les empreses. 

En el marc del foment de barris productius en els quals es viu i treballa, està previst inaugurar els 
Ateneus de Fabricació de Les Corts i de Ciutat Meridiana. 

Una bona part dels esforços de tota l’organització s’orientaran a posicionar Barcelona com a la 
millor ciutat per a fer negocis i desenvolupar una activitat econòmica. Això no es pot fer només des 
d’una àrea de l’Ajuntament sinó que és un treball conjunt d’orientació estratègica de tota 
l’organització i en col·laboració amb els agents econòmics i socials. Per això, durant el 2013 se 
seguirà  impulsant la Taula Barcelona Creixement i continuarà l’execució puntual de les 30 
mesures aprovades.  

L’objectiu de fer de Barcelona un lloc atractiu per generar activitat econòmica (Business 
Friendly) es veurà facilitat per la inauguració de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa i per la posada en 
marxa de l’edifici MediaTic com a símbol de empresa-creixement i vinculat al Showroom i Fundació 
Mobile. 

Tenim previst al llarg d’aquest any 2013 avançar en les modificacions de diverses ordenances per 
simplificar i fer la vida més fàcil al ciutadà i se seguirà avançant en la millora dels ritmes de 
tramitació de llicències. 

També és mantindrà l’aposta seriosa envers les infraestructures.  

Cal que Barcelona esdevingui un veritable hub global d’infraestructures de transport. La ciutat 
te el potencial i la capacitat de fer que passin moltes coses a la ciutat. Ha de ser capaç d’atreure 
talent i inversions, i tenir els mitjans per aixecar i connectar el talent global que te. 

Barcelona te una situació geoestratègica privilegiada, amb un Port, un Aeroport, l’Alta Velocitat, la 
Zona Franca, la Fira i Mercabarna. El Corredor Mediterrani ha d’esdevenir l’espina dorsal d’una 
megaregió econòmica de primer nivell mundial. 

L’Aeroport del Prat ha aconseguit un nou rècord amb més de 35 milions de passatgers el 2012, i 
manté la seva ambició d’esdevenir un hub que connecti els vols d’Àsia amb Amèrica Llatina. 

Cal treure el màxim profit de les infraestructures. La nova terminal de contenidors construïda per 
Hutchison és un model de futur que caldrà explorar per a  

d’altres infraestructures. És negociarà amb les administracions competents per tal d’agilitzar les 
inversions pendents en algunes infraestructures (estació de La Sagrera, accessos viaris i 
ferroviaris al Port, connexió AVE amb França, etc). 
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4) Una administració solvent i propera al ciutadà 

Se seguirà reforçant els canals de comunicació i participació amb la ciutadania i amb les 
entitats i associacions de la ciutat. S’abordarà el desplegament del projecte de Govern Obert, es 
dinamitzarà el Registre Ciutadà i es vol racionalitzar l’estructura actual dels òrgans de participació, 
en especial dels consells de participació dels districtes. Els diferents consells de la ciutat (Consell 
de l’Habitatge Social, Consell Municipal de l’Esport, Consell de la Cultura, Consell d’Associacions 
de Barcelona,...) treballaran activament per abordar problemàtiques i buscar solucions compartides 
en cada àmbit de treball. En el marc del suport a l’associacionisme, està previst elaborar el Pla de 
Suport a l’Associacionisme amb la participació de les pròpies associacions. 

Relacionat amb la participació i amb la innovació social, destaca el projecte d’iniciar un procés de 
generació de propostes sobre l’accés a l’habitatge mitjançant innovació social a la xarxa. 

Dins del projecte d’atenció ciutadana 010+ es vol incrementar el nombre de tràmits gestionables 
per telèfon del 7% actual al 30%. Una mesura orientada a facilitar la relació de l’Ajuntament amb el 
ciutadà de Barcelona. 

Pel que fa a la comunicació, es preveu preparar un nou model de gestió integral dels mitjans de 
comunicació de titularitat municipal per tal d’adaptar-los al context actual i dotar-los de la màxima 
eficiència. 

Com a mesura dins del nou Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2013-2016, es 
milloraran els instruments de cooperació directa i de convocatòria de subvencions per a ONG de 
desenvolupament, drets humans i pau. Es buscarà, també, un espai municipal per poder acollir a 
aquestes entitats. 

Vinculat a l’objectiu de donar suport a pimes i autònoms i de promoure l’emprenedoria, es 
mantindrà el compromís de pagament a 30 dies a proveïdors i s’estendrà a totes les empreses del 
grup Ajuntament. Es realitzarà una nova edició dels programes de creació d’empreses en sectors 
estratègics, s’organitzarà un nou BizBarcelona, i es dissenyarà i posarà en marxa un programa 
d’emprenedoria social. Es treballarà activament des del territori per promoure plans de promoció 
econòmica.  

Finalment pel que fa als recursos amb què compta l’Ajuntament per poder fer possible totes les 
actuacions que s’han esmentat (pressupost, recursos humans i tecnologia).  

En relació amb les principals reptes relacionat amb el pressupost i les finances, durant el 2013 es 
continuarà vetllant per l’equilibri de les finances de l’Ajuntament i per la seva sostenibilitat i 
solvència. A més, el 2013 es vol aprofundir en la transparència de les finances públiques treballant 
en un portal de resultats que pugui posar en relació tota la informació econòmic financera amb els 
objectius i els resultats que es volen obtenir amb els diners dels ciutadans. Es vetllarà per tal que 
es faci un ús eficient dels recursos dels ciutadans i per tal que es puguin destinar a les prioritats 
que es determinin (plans d’estalvi energètic, e.-factura, renegociació de contractes de 
subministraments, compra centralitzada, etc.). Es continuarà la tendència històrica a l’Ajuntament 
de Barcelona d’aconseguir un estalvi corrent de, com a mínim, el 15% dels ingressos corrents per 
tal de poder destinar-los a inversions que garanteixin la resposta a les necessitats socials, la 
qualitat de l’espai urbà i fomentin la generació d’activitat econòmica.  

Cal destacar, però, que, de moment, el projecte de pressupost 2013 no ha estat aprovat i, per tant, 
opera la pròrroga del pressupost 2012. El pressupost prorrogat no incorpora els crèdits de l’any 
2012 que corresponien a projectes o actuacions que finalitzaven el 2012. Aquest fet afecta 
directament als projectes d’inversió els crèdits dels quals no han pogut ser prorrogats al 2013 en 
una part significativa. 
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Quant als recursos humans, es desplegarà el Pla de Desenvolupament Directiu a partir del Model 
de Funció Pública de l’Ajuntament. El paper del directiu públic és clau per a l’impuls de la gestió 
pública i és un element determinant del Model de Pacte entre la Política i la Gestió. També 
s’implementarà el nou catàleg de llocs de treball i s’aprovarà el reglament del Sistema d’Ordenació 
de l’Ocupació Municipal i està previst iniciar el procés de l’avaluació de l’acompliment.  

En l’àmbit de les Tecnologies de la Informació, el 2013 es desplegarà el projecte NEMIC amb el 
qual es pretén millorar els sistemes dels pcs, es publicaran noves aplicacions en el marc de Apps-
BCN Barcelona a la butxaca i es vol crear un mercat d’apps per a la ciutat de Barcelona 
(Apps4bcn). En el camp de l’interoperabiliat, destaca l’objectiu de reducció dels documents en 
paper d’altres administracions públiques que aporten els ciutadans, empreses i entitats a 
l’Ajuntament a l’hora de realitzar els seus tràmits. 

 

 


