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PRESENTAC!O

L'elaboracid d'una Membria d'Activitats es sempre una aturada en el
cami, per reflexionar sobre la feina feta i valorar-la, comparar-la amb
els objectius que s'havien proposat i, com a consequeneia, revisar i mi-
llorar els metodes de treball per al futur.
El Pla General 1984-1982, aprovat pel Consell Plenari a l'inici del man-
dat (18-11-83), sintetitzava aixi la visio de l'ordenacio fisica de la ciutat
al final d'aquests vuit anys:
<<Barcelona estara oberta al mar, amb una facana maritima ordenada,
equipada i facilment accessible per als ciutadans, amb platges netes i dig-
nes. La Serra del Collserola, fins ara limit del seu creixement, sera una
barrera permeable i, sobretot, sera el pare central d'una gran ciutat me-
tropolitana. Entre el mar i la muntanya, dues arees definitivament es-
tructurades organitzaran un teixit urba que ara, justament a la seva al-
tura, comenca a prendre uns trets caracteristics: al sud, la zona de 1'Es-
taci6 de Sants, I'Espanya Industrial, l'Escorxador, que enllaca per la Placa
d'Espanya i el Passeig de Maria Cristina amb Montjuic i la facana mari-
tima; al nord, la zona de la Plata de les Glories Catalanes i l'Estacio del
Nord, centre de la ciutat que es avui barrera segregadora de la Barcelo-
na mes propera al mar.
Enmig,l'Eixample recuperat i revitalitzat, signe d'identitat de la Barce-
lona moderna, estara envoltat pel rosari de centres que organitzaran i
definiran alhora els veils centres histories amb la seva personalitat recu-
perada i les zones actualment desgavellades, de poca qualitat urbana,
que motivaren un creixement impetuos i descontrolat: el Raval, la Ciu-
tat Vella, Sants, Gracia, el Carmel, Torre Baro, la Trinitat, etc. I tot aquest
conjunt de barris i d'activitats, es a dir, de persones que hi viuen i hi tre-
ballen, estara intercomunicat a traves d'una xarxa viaria suficient i efi-

cac, que els relacionars entre ells i amb els altres centres, que facilitara

la permeabilitat entre el mar i la muntanya i que enllacara fluidament

amb 1'entorn de I'Area metropolitana».
Aquesta visio a mitja termini es complements amb mesures concretes

a quatre anys, que han estat el programa a desenvolupar. Una valoracio

de la feina feta em permet de veure com la majoria de compromisos han

estat executats, que els camins de les grans operations d'infrastructura

han estat desbrossats i que totes elles estan ja iniciades, mitjancant els

convenis assolits amb les diverses administracions.

A mes, la dinamica generada per la creacio dels Consells de Districte,

aixi corn la dotacio de mitjans a aquests, han estimulat l'execucio d'infi-

nitat d'obres a espais, a carrers i a places d'interes local, no previstes

individualment en el programa initial, les quals han constituit veritables

increments de les actuacions previstes en multitud de Hoes de la ciutat

que, pel fet de ser els mes propers a cada u, han comportat una autentica

i palesa millora de la qualitat urbana i, per tant, de la qualitat de vida

de cada ciutada.
L'esforc inversor ha estat important i, aixi com estan acabats o en exe-

cucio tots els grans espais de pares programats, tambe cal destacar com

s'ha augmentat la dotacio per a actuacions com la conservacio del patri-

moni artistic o arquitectonic, el millorament del paisatge urba, la res-
tauracio de facanes, la dotacio de monuments i escultures als espais pu-
blics, 1'adquisici6 de sol necessari per a les grans infrastructures, pares
i equipaments, i tambe per a la gestio dels plans de reforma a nivell de
barri.
Les xifres que s'exposen donen fe de I'especial atencio que s'ha posat
en elements d'infrastructura com son les xarxes de clavegueres i el seu
manteniment, aixi com la urbanitzacio de nous carrers o l'increment del
manteniment dels asfalts. Haviem d'actuar energicament en aquelles zones
que regularment pateixen indecisions, i continuarem actuant-hi.
S'ha complert el programa d'aparcaments, amb la gran innovacio que
ha significat I'establiment de 1'<<AREA>>, i la informatitzacio del con-
trol i de la regulacio del txansit.
S'han enfocat tambe dos problemes molt seriosos en una ciutat tan dura
com la nostra, com son l'agressio ambiental que significa 1'exces de pu-
blicitat viaria de dubtosa qualitat i les molesties produides al voltant d'es-
tabliments de publica concurrencia.
En un moment en que s'ha produIt la transicio entre el final d'una epoca
d'estancament economic i el comencament d'un rellancament, tambe ur-
banistic i constructor, era important una agilitat, amb el rigor i, al ma-
teix temps, amb la flexibilitat necessaris, a 1'hora del planejament i la
disciplina urbanistics, necessaris per assegurar la maxima agilitat i la flui-
desa en l'obtencio de sol urbanitzable a la ciutat i les llicencies correspo-
nents, dins del mare de la legalitat i el planejament metropolita vigent,
aplicat amb criteris progressistes i participatius.
Mitjancant la planificacio de la ciutat, la urbanitzacio, I'obra publica,
la circulacio i I'habitatge, hem pretes avancar i accelerar aquesta Barce-
lona que somniem, que no es nomes del futur, sino basicament del pre-
sent. Es millorant el present de cada punt de Barcelona que es va cons-
truint el futur.
Es ser conscient que la Barcelona cosmopolita i international es, d'una
banda, metropolitana i que participa d'un desti coma amb les ciutats que
1'envolten. Pero, d'altra banda, es I'Eixample i la Ciutat Vella, i aque-
Iles viles que tenen la seva propia personalitat; es Sant Andreu i Sants,
i Gracia i Sarria, i aquelles noves viles que tambe volen ser-ho: Nou Bar-
ris, El Carmel, La Verneda o la Zona Franca.
Per aixo, mitjancant l'urbanisme cal mantenir aquest projecte d'una Bar-

celona que anem fent pam a pam, carrer a carrer, recuperant amb I'es-

forc de tots -ciutadans, regidors, funcionaris-, any a any, el temps

que es va perdre i que els nous impulsos que bufen entre el mar i el Coll-

serola ens ajudara a refer mes de pressa aquesta Barcelona mes equili-

brada, mes justa, mes agradable, mes bonica, mes comoda, mes potent,

mes rica que tots desitgem i que ja comenca a ser-ho.

Jordi Parpa l i Marfa

Primer Tinent d'Alcalde
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PLANEJAMENT
URBANISTIC



I-I.A:.I JAMIAI URISANJS1K.

Barcelona e'ss una ciula! forca consolidada en la me-

sura que es el cor d'un agregal rnetropolila molt com-

pacte. En con.sequencia, s'ha d'entendre que no hi

ha actuacions dextensio urbana dins el seu terme

municipal i, en can vi, hi Js abundant el rnecunisrne

de la rforma. Amb tot, el potential de sal urba buit

per edificar es prou important, encara que sigui en

solars o en zones d'ordenucir aprovada.

Els trebalhs de planejament s'adrecen en dos senlits.

D'una bunda, reconeixent corn a punt de partenca

la forca dels barris de la ciutat: corn a unitats carac-

Ieritzades des del punt de vista urbanr'stic i amb iden-

titat prr'opia. Questio que implica un treball des de

l'escala concreta dels fragments de ciulal entenent
les sever condicions especifiques i tractant d'acon-

seguir la seva requalificacio urbana.
D'altra bunda, el creixement explosiu dels anys sei-

xanla va produir zones d'alta densitat amb manta
de serveis i equiparnents; els espais intersticials en-

ire barris van romandre buits i ofereixen unes grans
expect at/yes per aconseguir el millorament urba. Son

condicions que obliguen a considerar la transforma-

cio urbana corn el ruecanisme adient per reslructu-
rar alguns indrets do la ciutat. Aquests projectes han

d'enlendre les caraclerrsliques dels teixits existents

i procurur rnantenir-los, perry lenen corn a objectiu

prioritari la bona estructuracici d'uns barris arnb al-

tres per aconseguir una siluacio rues equilibrada.
Dins aquest marc, les Lasques de planejament urba-

nistic es poden agrupar en ties blocs:

Plans Especials de Barris o
fragments de la ciutat

L'esfor4 de planejament Sc situa precisament a des-

envolupar el Pla General Metropolita per aconseguir

aregularitzar>> les situations congelades pel Pla i in-

corporar el maxim nombre d'illes, cases i solars a la
<<normalitat>> urbana: que les cases puguin esser mi-

Ilorades i que els solars no edificats, servant les nor-

mes urbanistiques obligades, puguin esser constructs.

Precisament cis PERI (Plans Especials de Reforma

Interior) eren obligats pet PGM a desenvolupar la
zonificacio de 14 ode remodelacio» o 16 de <reno-
vacio urbana>>, quc sobre grans parts dels barris va

esser assignada pet Pla. Aixo ha exigit un esforc de
planejament notable que s'ha aprofitat per ajustar

algunes de les determinations del PGM. A mes, una
serie d'altres Plans Especials han estat desenvolupats

per donar una correcta ordenacio del sol urba i per-
metre'n I'edificacio immediata.
Durant cis darrers tres anys, s'ha aconseguit l'apro-
vacio de plans desenvolupant 100 Ha. de sol (zona
16) i mes de 50 Ha. de sol (zona 14). Els Plans de
la Ciutat Vella (200 Ha) -ja aprovats- han de per-
metre el millorament i la posada en valor d'una part
abans oblidada de la ciutat. Amb els diferents Plans
d'aquest perfode recent es Tara possible la construc-
cio do mes de 5,000 noun habitatges en nous solars.
El total de I'area planejada ha estat 650 Ha., la qua]
cosa vol dir que les altrcs finques ja tenien qualifica-
cio corn a zona residencial pero que algunes de les
condicions del seu context urbanistic han estat mi-
llorades.

En tramit, es troben 80 Ha de sol qualificat corn a
zona 16 i 40 Ha. de sal zona 14 i son uns 1.200 habi-
tatges en nous solars els que es poden posar en joc
en el termini d'un any.

Els estudis i plans que s'estan iniciant prenen corn
a prioritaris els sectors de transformacio (17) i de re-
modelatge (14) per aconseguir els espais d'equipa-
ment i jardins necessaris i compensar-los amb les edi-
ficabilitats privades previstes pet PGM. Amb aixo
Ia incorporacio del sol urba edificable sera tambe im-
portant i comportara, paral•lelament, 1'aportaci6 de
noun espais urbans de molt d'interes per reequilibrar
els barris existents (exemple: ilia Saesa, Montplet -
carrer Valencia-, sector de l'Eixample- Sagrada
Familia).

El tractament dels Plans Especials, doncs, s'ha de
dir que utilitza instruments diferents amb relacio a
la naturalesa urbanistica i als operadors que poden
intervenir en cada sector o area de la ciutat. En aquest
sentit, s'ha de fer notar corn 1'activitat a 1'Eixam-
ple, a traves de I'<<Ordenanca de Manteniment i Mi-
llora>>, ha cercat donar uns patrons per a la inter-
vencio i 1'actuaci6 publica municipal i ha tingut un
caire mes de demostracio (ex: urbanitzacio del Pati
de les Aigues, plans per a coordinar diferents pro-
pietaris...) que no pas d'actuacio propiament dita.

En canvi, en altres indrets (ex: Zona Franca o Ciu-

tat Vella), els Plans han procurat comprometre for-
tes actuacions d'habitatge del sector public corn a
unica via per aconseguir un millorament urba real.

Propostes Sectorials

S'engloben aqui tant les propostcs d'ordenacio de
grans arees de la ciutat corn l'estudi propositiu de
sectors especialitzats.

Sobretot, han destacat les arees olimpiques, cadas-
cuna de les quals ha tingut una especificitat propia:
- Montjucc

- Vila Olimpica

- Vall d'Hebron
- Sector Mini Estadi i Torre Melina
Tambe 1'estudi dels sectors buits amb alta obsoles-
cencia s'ha canalitzat a traves de les <<Arees de Nova
Centralitat», que engloben els <<quatre pols olim-
pics>>, pero tambe els sectors d' un desenvolupament
central per part de la iniciativa privada (Sector Dia-
gonal, Tarragona, Glories, Renfe-Meridiana, Cer-
da, etc.). Amb aquestes actuacions es dona cabuda
a nous desenvolupaments dins l'ambit urba amb un
important valor requalificador per a la ciutat. Els sec-
tors de <Carrer Tarragona>>, < Renfe-Meridiana>> i
<Sant Joan dc Deu» i d'altres a la Diagonal han avan-
cat substancialment; els altres estan en estudi.

Igualment, cal destacar els estudis urbanfstics at sec-
tor monografic d'Equipamcnt: especialment, els del
Comers Alimentari i l'Hospitalari, realitzats amb
coordinacio amb les Arees Municipals respectives.

Et primer, ja aprovat, i, el segon, en curs de realit-
zacio, ofereixen un bon balanc i una bona perspec-
tiva de ]a situacio d'aquests sectors.

Propostes d'Estructuracio General

Cal destacar el seguiment i la discussio de la Refor-
ma del Ferrocarril a Barcelona i el Pla de Vies.
El primer, especialment singular en el seu impacte
en la transformacio de la costa de la ciutat i 1'empla-
cament olimpic.
El segon terra engloba tant la discussio de ]a Xarxa
Viaria d'alta eficiencia (dits Cinturons), corn tambe
el millorament de la connectivitat urbana dels carrers
de la ciutat.

El progressiu millorament de la xarxa urbana ha de
tendir a cercar un equilibri entre les parts de la ciu-
tat i entre cis cixos mes especialitzats i els mes interns
dels barris.
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Plans especials dins els barris de la ciutat

1. AR1 de Ciutat Vella
2. Gracia
3. Sants ( Hostafrancs)
4. Sant Andreu
5. Les Corts ( Anglesola)
6. Zona Franca
7. Sant Pau

8. Hospital Clinic
9. Nous Consultoris

10. Crcu Roja
It. Escola Industrial
12. Palau Robert
13. Saesa
14. Monplet

15. C. Rossell6
16. Sagrada Familia
17. El Carmel
18. La Teixonera
19. Llobregos-Hortal
20. Bove-Passarell
21. Vallbona

22. Sant Genis
23. Can Caralleu
24. Roquetes
25. Camp de I'Espanyol
26. Pont Drag6
27. Paperera
28. Numancia-Sants

29. Baro do Viver
30. El Bon Pastor
31. Vapor Vell
32. Enric Sanchis

33. Bilbao
34. Prosperitat
35. El Clot
36. Horta

11



PLANLJA,^tI^.NT UKF3AN1571('

Plans especials dins e1s
Barris de la Ciutat

ARI de Ciutat Vella

El document per sol•licitar la declaracid

d'Area de Rehabilitacib Integrada ^s una

sintesi de les propostes urbanistiques i

d'avaluaci6 de costos dels Barris del Ra-

val, La Barceloneta, la Ribera, Sta. Cate- Ha.

rina i el Barri Gotic .......................... 225.09

Els nuclis tradicionals:

Els plans per a les trames urbanes desen-

volupades durant el segle xix, d'una ma-

nera autbnoma i aillada en el Pla de Bar-

celona, afronten els problemes derivats de

la congestib que pateixen pel fet d'haver

quedat englobades pel creixement de la Ciu-

tat de Barcelona. Ha.

Gracia ............................................ 171.00

Sants {Hostafrancs) .......................... 150.00

Sant Andreu .................................... 7.78

Les Corts (Anglesola) ........................ 6.28

Zona Franca ................................... 97.28

Horta ............................................ 107.04

El Clot ........................................... 3.48

542.86

,^;^ .

_ '•. s --

s
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Peril que delimita l'Area de Rebabilifacio Integrada (A.R.L) que es proposa per a la Ciutat Vella
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Proposta del «Pla Especial de Millora, Proteccio i Reforma Interior de la Vila de Gracia»
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Muqueta del rrPla Especial Escola Industrial»

Proposta del «Pla Especial de Refor•rna Inferior de Vallbona»

«Estudi de Detail de lu man^•ana delirnitada gels ca-
rvers d'Industria, St. Antoni M.Q Claret, Marina i
Lepanto.

Millorament i ordenacio de I')Cixample

Plans per a I'ordenacio d'equipaments im-

portants iplans especifics d'ordenacio

d'illes amb la consecucio d'espais lliures

d'us ciutada que complementen les actua-

tions sobre 1'espai public.

Plans d'ordenacio d'Equipaments
Ha.

Sant Pau ........................................ 13.56

Hospital Clinic ................................ 2.84

Nous Consultoris ............................. 0.35

Crcu Roja ....................................... 0.71

Escola Industrial .............................. 3.07

Palau Robert ................................... 1.76

22.29

Plans de coinpensaci6
Sam ................................ 1.00

MonrAet .. . . . . . ............................... 1.25

C. RosseI16 ..................................... 0.16

Sagrada FarnHia ...................... 1.90
431

Rehabilitacio de barns marginals

Plans per adequar urbanisticament els crei-

xements sense planificacio previa, amb un

elevat contingut d'autoconstruccio gene-

rada pel fenomen de la immigracio dels

anys 50-60
Ha.

El Carmd ....................... 6M88

La Teixonera.............----. 8.56

Liobreg6s-Hcutal ..................... 6.96

Bovd-Passardl .... . .. ................. 6.83

VaHbona 33.42

Sant GenN ..................... 22AO

Can Cara&u ........................ 13.56

Roquetes 5134

Prospedtat ...... ........... 58.75

263.10
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Rcmttdclat^e a tr:rnsi ' orrnaci6 puniual:

Opcracions quc af'rontcn cl canvi do parts

puntuals dc: la ciutat pcr mccanismcs do

transForrnacio, tart cn arccs d'habitatgc

public tom del sector privat, i en arees

institutionals.

Iniciullva privculu
Ha.

Camp de t'Espanyol .......................... 5.49

Pont Drag6 ..................................... 0.36

Paperera ......................................... 5.14

NumAncia-Sants .......................... .... 0.39

11.38

Inicialiva 1)fibfica
BaW de Viver .................................. 11.65

Ban Pastor . . . . . . . . . . . . . 11.89

Vapor 2.38

Enric Sancids .................... 130

BHbao . . . . . . . ............................... 7.17

Ejx Viari Vallcarca ........................... 15.00

PF Sector SLId Val[ d'Hebron ............. 7.12

57.11

Arees Instiluclorlalr

Campus Nord ................... ............... 12.09

C'arnpus Sud .................................... 34.40

46.49

Un allre plttncjumcnl puntual

Operations do poca supcrl'icie, disperses

pcr la ciutat, amb la finalitat d'aportar sol

apse pcr a l'edificacio, la definicio del viari

i 1'ordenacio d'espais ]liures i

d'CC1lllpanlClttS.

Vi^tria ............................................ 9.85

.lardf Urb^I ...................................... 13.63

Equiparne.nt .................................... 30.81

Ordenacio ............................ . .......... 15.87

70.]6

INICIATIVA PIJBLICA

Has. do sbl

240

z2o -

zrx^ -

180 -

160 -

140

120

100 -

80

60

40

20

0

za7,zs

225,09

2os,a

]71,0

137,16

106,03

84,79

52,77

23,21

9,09

INIIICIATIVA PRIVADA

25 i

20

15

to

5

a

7,14 7,22

2,70 1,84

D

10,22

6,23

2,65

0

1,85

l-^

CIUTAT EIXAMPLE SANTS LES CORTS SANT GRACIA HORTA NOU SANT SANT

VELLA MONTJUIC GERVASI GUINARDO BARRIS ANDREU MARTI

Grafics que fan referenda a 1'extensio total del planejament urbanistic d'inlcicrtiva publica i privada . S'observa

la complernentarietat d'ambdues initiatives.

Proposta del «Pla Especial Portolk-Claudi Sabadell»

23,22
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Grans Actuations

1. Montjuic
2. Vila Olimpica
3. Vail d'Hebron
4. Sector Mini Estadi i T. Melina
5. Diagonal - Sarria
6. C. Tarragona
7. Renfe Meridiana
8. Pl. Cerd'
9. Port Urbn ( en estudi)

10. P1. Glories (en estudi)
11. La sagrera ( en estudi)
12. Diagonal - Prim (en estudi)
13. 2n. Cinturb

15
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Arees O l;mpiyucs:

i\rec5 dcstinadcs a dcscnvolupar clti Jocs

Olimpics del ]992, amb probramcs cspc-

cific.ti pcr a calla cmpla4amcnt. f fa.

Montju^ic ........................................ 390.40

Vila Ulimpica .................................. 129.97

Vall d'Hcbron ................................. 113.24

Sector Mini Fstadi i `t. Melina_.._......,. 40.50

Arees de nova centralitat:

Comprcncn cls scclors cl'un descnvolupa-

mcnt ccnU^al, d'iniciativa ptiblica i priva-

da, que aportarti un important valor re-

qualil'icaclor pcr a la ciutat.
Ha.

DAgmmVSwHT 34MO

C. Tarmgona ................... 12.50

ReAl WrWkna .............. 3510

Pl. CeAA . . . . ............................... 11.00

Pon UrbA (en cwud0__..._.. 12.00

Pl. GAS (en cmudo .............. 6700

Sagmra (en egudo ............. 80MO

DhgmmkPdm (mi eaudo ........... 35MO

2n, Cimur6 .......................... 62.00

348.50

iA

........ ---

.. ;i ti

jl.

/'rofwsta «Pla Es/^eciu! rle lu Vila Olimplca»

Plano ! cle !es «.^11-ees cle no4a cenlrafitac»

......................
-^r®r

.............
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Propostes d'estructura general:

Compren vies de tipus divers , classificades en:
- Connectivitat general.

- Connectivitat interna.
- Vies eiviques.
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Les actuations de Planejament Urbanistic

Distriete Tflnl Pramotor Sup.(Ha)
Aprovaci6

initial
.Aprnvaeiu Exp. CMB

.Aprovacid
definitive

8

PERT Gracie
Enric Sanchis
PERT Can Carellcu

P.P. Renfe- Meridians juntament 5,00

15-4-1983
11-2.1983

11-2.1983

23-7-1985

6-7-1983

Criteris
14- 6-1985
13-9-1984

6-3-1986

2-3-1984

3 PO Parc de I'Espanya Industrial Ajuntament 6,79 I1-2-1983

3 PE sector eCn Consorci de la `/.one Franca Consorci Zona Franca 2,00 14-10-1983 24-5-1984
Amb observations

7 PE uCongregacio Germanes Hospital arics Santa Creun tniciativa Privada 3,38 11-12-1985 11-12-1985 5-3-1986

7 PERT Llobregos -Hortal Ajuntament 6,96 15-4-1983 21-6-1985 18-12-1986

Text Refos
29-7-1986

7 PERT Dr. hove-Passarcll Ajuntament 6,83 15-4-1983 21-6-1985
Text Refos
3-10-1986

7 PERT Tci.xonera Ajuntament 8,56 15-4-1983 21-6-1985 23-1-1986
Text Refos
6-8-1986

l'fiR1l'anncl Ajuntament 60,88 15-4-1983. 21-6-1985 23-1-1986
Text Refds
10-10-1986

8 PI) Iota Ajuntament Alin. 14-6-1985 4-2-1986

4 PE Av, Diagonal del Dr, Mararldn UPB 34,40 26-7-1983 14-12-1984 24-6-1984 18-7-1985

An, Papa Joan XXIII (Campus Sud» UCB

4 PE Nou Campus de Pedralbes UPB 12,09 Text Refos presentat 6-12-1984 18-7-1984

UCB

4 PE Escola Than Iniciativa Privada 2,06 10-2-1984 22-6-1984 20-12-1984

- PE Mare de Dcu de Montserrat, Telegraf, Torrent d'En Melis Ajuntament en estudi 10,01

2 PE Rosselld, Dr. Ferrer i Cajigal «Consultori Clinicu Promocid P6btica 0,35 23-7-1985 23-7-1985 29-5-1986

5 ED Dr. Fleming, 4-6 Iniciativa Privada 0,19 21-2- 1984 21-6-1984

2 PE Creu Roja Promocib Publica 0,71 10-5-1985 10-5-1985 27-2-1986

5 PERT Parc del Putxel Ajuntament 1,48 27-12-1985 24-7-1986

5 PERT Padua, 4larques de Santa Anna Ajuntament 0,18 13-7-1984 21-6-]985 10.10-1985

9 ED Pare Manyanet, Riera d'Horta i Virgili tniciativa Privada 0,28

4 ED Av. Diagonal 579-583, Numancia Iniciativa Privada 0,15 4-5-1984 23-11-1984 7-2-1985

6 A-P Passeig Turull Iniciativa Privada 0,67 13-7-1984

8 PE eCasal del Satin Agusti Mila , Batrina, Dragd i Arquimedes

ED Pelfort

Iniciativa Privada 7-9-1984

11-10-1984

29-5-1986

25-2-1985

7 PE sector PP del sector sud Passeig Vail d'Hebron Ajuntament 7,12 23-7-1985 24-7-1986

7 Modlficacld PGM al sector Vail d'Hebron i de la Clots Ajuntament 23-7-1985 24-7-1986

6 PE Passeig de la Zona Franca, Alts Forns, Ferrocarrils
Catalans, Foc

Ajuntament 2,64 13-4-1984 20-12-1984

6 Modificacid PERT (Amiga Fabrics Puigmarti) Ajuntament 1,06 13-4-1984 2-5-1985

8 ED Torrent de Can Pique Iniciativa Privada .Alin. 11-10-1984 25-2-1985

5 ED Setanti, Duquessa d'Grleans i Carme Karr fniciativa Privada 0,19 26-10-1984 25-2.1985

10 Delimitacio UA Valencia, Mallorca, Navas de Tolosa,
Gabriel y Galan, Av. Meridians

AR] Ciutat Vella

Iniciativa Privada 1,25 13-7-1984

25-2-1983 13-7-1984 Text Refos
6-3-1986

11-10-1984

18-4-1985

3 PE Passeig Zona Franca, Foneria, Mare de Den de Port
i Alts Forns

Ajuntament 3,00 11-10.1984 25-1-1984 18-7-1985
Text Refos
6.2-1986

9 PERT Bard de Viver Ajuntament 11,65 27-12-1985 26-6-1986 12-8-1986

4 Proposta Modificacid PGM Alt de Gironella, Via
Augusta i Ronda Gral. 'Mitre

Iniciativa Privada 0,22 2-5-1985 24-7-1986 18-4-1986
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Districts Tilol Promoter Sup. (Ha) Apruvaci6
initial

Apravacio
Exp. CMB

Aprovacio
definitive

5 PE Dr. Fleming, Av. Sarria i RCD Espanol Iniciativa Privada 5,49 23-3-1985 146-1985 19-12-1985

8 PER1 Vallbona Ajuntamcnt 33,42

6 'PE Encarnacio, 49 i Torrent de let Hors, 68-70 Iniciativa Privada 0.09 25-1-1985 25-1-1985 27-6-1985

2 ED Sant Antoni M. Claret, ]ndOstria, Marina, Lepant Iniciativa Privada 1,00 14-12-1984 Recurs de CMB del 23.3-1985 23-3-1985

5 PE «Ca l'Altamiras, Passeig de la Bonanova, Mandri,
Mao i Horaci

Iniciativa Privada 0,52 8-2-1985 29-4-1985 18-7-1985

9 PE Arquimedes, Campeny, Bartrina i Drago [niciativa Privada 0,88 16-10-1985 16-10.1985 2441986

5 PE Ramon Miquel i Planes, Eduard Conde, Gral. Vives i
Sagrat Cor

Iniciativa Privada 7,04 12-4-1985 26-6-1986

3 PERT Vapor Veil Ajuntament 2,38 16-7-1986

S ED Eduard Conde, 15 ]niciativa Privada 0,40 26-4-1985 14-6-1985

S ED Baixada de Blanes Ajuntamcnt Alin. 9-12-1985 10-7-1986 28-5-1986

4 PE Numancia, At. Diagonal, Gandesa, Europa i
Cabestany

6,28 29-11-1985 26-6-1986 12-8-1986

8 ED Maladeta Ajuntamcnt Alin. 14-6-1985 16-10-1985

10 ED t(Catexy, Bilbao, Maria AguilO, Pallars i Cami Antic
de Valencia

Iniciativa Privada 0,22 22-2-1985 10-5-1985

PERT Bon Pastor Patronat Municipal de I'Habitatge

5 ED Cardenal Vives i Tut, Eduard Conde, Enric Gimcnez,
Dr. Farreras Valenti

Ajuntament 1,47 8-3-1985
10.5-1985

2 PE Rossello, Aribau, Corsega, Enric Granados Iniciativa Privada 0,16 23.7.1985 27-2-1986

3 PE ssSector Ponentu Ajtmtament 20.5.1985 16.7.1986

5 ED Bisbe Catala, 40-46-48-50 ]niciativa Privada 0,30 16-10-1985

5 PE Bederrida Ajuntament 3,17 21-6-1985 15-1-1986 26-6-1986
Amb observacions

3 PE i Proposta Mocificaci6

PGM Muntanya Montjuic

Ajuntament 399,40 21-6-1985 26-6-1986 12- 8.1986

3 ED Ctra. del Prat, 8 [niciativa Privada 0,42 1610-1985 42.1986

5 ED Circumval lacio i Pomaret Iniciativa Privada 0,23 29-11-1985 262.1986

7 ED Samaniego, Arenys Ajuntament Alin. 23-7-1985 29-11-1985

2 Ordenanca Rehabiltacio Eixample Ajuntament 3-7-1986

5 ED Margenat, 65-67 ]niciativa Privada 0,36 29-11-1985 22-4-1986

6 PE Eix Viari de Vallcarca Ajuntament 15 16-7-1986

2 PE (Can Serran Diputacio 0,13 23.7-1985 11-12-1985 29-5-1986

3 ED General Almirante Iniciativa Privada 1,23

8 ED Cartella, Sabastida, Escultor Llimona, Pintor Cases [niciativa Privada 23-7-1985 1610.1985

5 PE Museu de la Ciencia [niciativa Privada 1,13 1610-1985 16-10-1985 17-6-1986 20.3.1986

4 ED Caballeros, 52-56 [niciativa Privada 0,36 15-1-1986 24-7-1986 26-5.1986

4 ED Caballeros, Sta. Catering de Siena, Sor Eulalia
d'Anzizu, G. Capita

Iniciativa Privada 1,32 11-12-1985 22-5-1986 6-5-1986

4 ED Joan Giiell, 201-209, Joaquim Molins, I-5. Les Carts,
7492

Iniciativa Privada 0,71 11-3-1986 30-10.1986 16-7.1986

7 ED Dr. Cadevall, Isidre Nonell ]niciativa Privada 1,21 28-5-1986 29-10-1986 30-9-1986

5 ED Enric Gimenez, 4 i Bcderrida, 29 ]niciativa Privada 0,12 11-12-1985 22-4-1986

5 PE Benedetti, Martorell i Petna Ajuntament 2,52 42-1986 4.2-1986 6-5.1986

10 PE Vila Olimpica Ajuntament 129,97 2410-1985 26-6-1986

4 ED Av. Diagonal, 589-595 [niciativa Privada 0,46 42-1986 26-6-1986
Amb observacions

10 PE Av. Meridians, Navas Tolosa, Mallorca i Trinxant Promocio Pdblica 29-11-1985 266-1986 30-61986 247-1986

2 ED Conseil de Cent, 623-629

La Corunya, 3-5-11

Iniciativa Privada 0,35 167-1986 5.12.1986

5 PE Cardenal Sentmcnat, Via Augusta, Vergos, Abat
Sams0 , Tradicio

Ajuntament 2, 84 26 . 6.1986 26-61986

4 PE Vallespir , Evarisl Am es , Comtes Bell - lIne i Caballero ] niciativa Privada 0,37 5-12-1986

5 PE Marmella , 2 i Portola, 11-13

PE Torre Melina

Iniciativa Privada 0,16 5-12-1986

22-4-1986 5-12-1986
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PLANEIAMENT URf3ANIS'11C:

Distrkle Tital Promolor Sup, (Ha)
Aprovacio

inicial

Aprovaci6 Exp , CMB
Aprovacio
definitiva

3 FE Numancia, Viriat, Enric Barges

PER] C/, Tarragona

[niciativa Privada 0,39 26-6-1986

26-6-1986 5-12-1986

7-10-1986

15-1-1986

7 Criteris uSanl Genis dels Agudellsn Ajunlament 22,80 28-5-1986
Criteris

8 Criteris ssRoqucles„ Ajunlament 51,34

8 PE Barri de Roquctes

5 PE Manuel Girona, Eduard Conde, Farmac6utic Carbonell,
Capita Arenes

Iniciativa Privada Con. UA 28-5-1986 28-5-1986

2 PE Sector Sagrada Familia Ajuntament 1,90 22-4-1986 22-4-1986 25-6-1986 6-11-1986

2 PE Palau Robert Ajuntament 1,77 26-6-1986 23-12-1986

2 ED Indtis lria , S i c ilia, Corsega, Napols Iniciativa Privada 0,61 16-7-1986 23-12-1986

5 ED Dominic, 22 Iniciativa Privada 0,05 16-7-1986 29-10-1986 30-9-1986

4

3

ED Ctra, d'Esplugues, Miret i Sans, Moneders

PE Av. Zona Franca, Cisell, Foc, Ntra. Sra . de Port

Iniciativa Privada

Ajuntament

0,62

4,73

29-5-1986

23-4-1986 26-6-1986

6-8-1986

12-8-1986

16-7-1986

4 ED Av . Pearson, 21 , Miret i Sans, loan d'AI6s Iniciativa Privada 0,61 5-12-1986

10 PE Guinard6, Indtistria, Freser, Navas Tolosa,

Av. St. Anto ni M. Cl a ret

Iniciativa Privada 2,16 26-6-1986

5 ED Vives i Tu16, Eduard Conde, Enric Gim6nez
i Dr. Fa rre res

Iniciativa Privada 0,16 16-7-1986 18-12-1986 30-9-1986

9 ED Cardenal Tedeschini, Pardo, Ignasi de Ros ,
Concepci6 Arena]

Iniciativa Privada 16-7-1986 29-10-1986 30-9-1986

5 FE St. Pere Cla v er, 12.18 ((OAK HOU SE) Iniciat i v a Privada 0,81

10 ED Gran Via, [.lacuna, St. Joan de Malta , Per6 Iniciativa Privada 0,88 26-6-1986 18-12-1986 30-9- 1 9 86

4 PE Rectiflcaci6 Ordenanga P. Zona Nord As. Diagonal
i Les Corts

Ajuntament 26-6-1986 7-10-[986

10 ED Puigccrda, 222-234

6 El) Escultor Enric Clarass6 Iniciativa Privada Alin. 30-9-1986
12-2-1987

4 ED Doctor Mara86n Int. Dist.
30-6-1986

0,27

3 ED Fe rr ocarrils Cata l a ns Ajuntament Alin.

3 ED Mineria, 14-16 Iniciativa Privada 5-12-1986

8 PE Ctra. Nacional 152 Km. 7,200 Iniciativa Privada 0,81 Report Servei Carreteres 7-11-1986

2 PE Viladomal, Borrcll, Campo Sagrado, Parlament Ministers Interior 0,48 16-7-1986 5-12-1986

3 PE Motors, P. Zona Franca, Marc de Dcu de Port Iniciativa Privada 3,39 16-7-1986 16-7-1986 7-10-1986 6-11-1986
Amb observacions

10 PE Llull, Taulat, Lope de Vega, Pl. Unid lnicialiva Privada 5,14

9 PE Pl. Estaci6 St. Andreu Ajuntament 7,78

2 ED Napols, Pg. Mariner, Sicilia, Rossello lnicialiva Privada 0,35 5-12-1986

8 ED Parroquia Vilapiscina P. Sta. Eulalia Vilapiscina

5 PE Pl. Gironetla lnicialiva Privada 0,21

3 PE Puigxoriguer, Albareda, Carrera, Vila i Vila Inst]tut S. Marina 0,62 5-12-1986

7 ED Brussel-les, Flor6ncia, Tel6gral, Dr. Cadevall lnicialiva Privada 0,30

S ED Casa Franca Iniciativa Privada Alin.

S ED Major de Sarria, Bonaplata, Senillosa ]niciativa Privada Alin.

2 PE Hospital Clinic Promocio Publica 2,84

10 PE Bilbao
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VGS11 6 UKISANIS"11(.A

El fet mes rellevant des del punt de vista d'organit-

zuci6 ha estat la creacio'de la prapia Direccid de .Ser-

veis de Gesti6 Urbanistica. Aixa ha permes que la

gestid urbanislica comenci a racionalilzar la seva ac-

tuacid mitjancant una visid critica d'aquesta i esta-

bleixi les bases -que s'hauran de consolidar en el

futur- per adaptar-se a les necessitats que la ciutat

moderna en general i la Barcelona metropolitana i

dels districtes en particular li exigeixen.

En primer lloc, as destaca 1'adquisici6 del sal

-300.000 ma- que ha de constituir el pare de la

Vall d'Iiebron. Aquesta operacid ha tingut un cost

global de pot mes de 1. 000. 000. 000 de ptes. S'halet

notar a l'hora de confeccionar els pressupostos dels

diferents unys, pera abviament ha significat una bo-

na operacid per a la ciutat.

L'altra operaci6 important ha estat el conveni sig-

nal crmb RENFE per a la transmissio d'unes quan-

tesfinques d'entre les quals destaquen les de !'Esta-

tes del Nord fins a la Plal a de les Glories i les del

Clot. La superf(cie total es de 85.000 m2 i, !'import,

de 472 milions de pe.ssetes a pagar en quatre

anualitats.

Les actuations a !'ambit de la Ciulat Vella han estat

continues i importants, especialmenl en unafeina de

sanejament i preparacid d'acluacions que as faran

notar mes, les quals sense aquest treball pre vi esde-

vindrien, impossibles: tasques com son la confeccio

de census afectats i la concentracid en edificis semi-

buits per poder-ne enderrocar d'altres que es troben

en perill imminent de desplom, o be que han deper-

metre noves constructions. Tot aixo en espera que

s'acabin les grans actuacions de nou habitatge pci-

blic que permetran defer importants transvasaments

de poblacid que deixaran desocupats edificis que irn-

rnedialament seran enderrocats per tal de poder-los

reciclar.

Cal remarcar tambe l'aprovacid en aquest periode

dels tres PERT de la Ciutat Vella i de l'instrument

que en permetra l'eficac gestio: !'Area de Rehabili-

taci6 Integrada.

Allres ilocs d'actuacio continuada han estat els de

la futura Ronda del Mig (continuacid del I Cinturd)

des de l'Hospital de Sant Pau fins a I'avinguda de

la Meridiana, els accessos al Ttinel de la Rovira Cant

per la boca Sud com Nord i el tracat de la Rambla

del Carmelfins a empalmar amb el II Cinturd (Ma-

sies de Can Travi i Can Cortada), continuaci6 de les

expropiacions del II Gin turd, especialment a la zo-

na delpasseig de la Vall d'Hebron i a la zona de l'A v.

del Tibidabo, com a inici a 1'alternaliva al passeig

de la Bonanova.

Pel quefa als grans espais Mures, s'ha continual les

actuacions als en turns dels Parts de l'Espanya In-

dustrial, la Creueta del Coll, la Pegaso i el Clot, ja

inaugurats, i tambe de 1'Estaci6 del Nord-Glories,

RENFE-Meridiana, Migdia (MontjuIc), Torre Ba-

rd i la Vail d'Hebron, que estan a punt d'iniciar-se.

Cal tambe destacar que s'ha adquirit per municipi

finques tan notables com la casa Golferichs, la casa

Montaner i Simon (seu de la Fundacio Tapies), la

finca de Sentmenat a .Sarria i la casa d'Altures al Parc

de les Aigues.

L 'adquisicid de l'interior d'illa de l'Eixample on hi

ha la Torre d'Aigues s'erigeix com a operacid pilot

de recuperacid d'interiors d'illes, a la qual n'ha se-

guit una altra al c/. Rocafort/Gran Via.

Un altre jet deslacable es !'increment de les feines

d'enderrocs necessaries per a 1'execucid d'obres.

Aquest increment es reflecteix clarament en la corn-

paraci6 dels pressupostos 83 i 87. La xifra s'ha vist

multiplicada per cinc.

Les actuations derivades de processos de reparcel• la-

cid no han tingut un gran impuls pel jet que depe-

nen de la situacid del mercat.

Aquesta situacid as veu agreujada per la lentitud del

mateixproces, especialment si el nombre depropie-

taris i ocupants es elevat.

Val a dir que el mercat immobiliari no es comenca

a animar fins a la meitat del periode 83/86, la qual

cosa fa que les consequencies d'aquesta reactivacid

practicament no es detectin.

Si la reactivacio as consolida, 1'Administraci6 Pu-

blica adquirira sal com a resultal de les operations

reparcel-lataries d'iniciativa privada.

Si la reactivacid immobiliaria no as consolida no hi

haura mes remei que adaptar-se a un rilme inarcat

per l'empenta de la iniciativa publica, amb el qual

els processos de reparcel• lucid es mantindrien en un

nivell baix com ha estat durant els darrers anys.

Actuations per districte

Districte I

Ciutat Vella

Corn a actuations mes signi ficatives quant at desen-

volupament de cadascun d'aquests PERI, es destaca:

PERI del Raval
L'enderroc de les finques nums. 47, 49, 51, 53, 55

i del 73 al 79 del carrer Nou de la Rambla per a la

construccio dels habitatges del carrer de l'Om.

La practica consolidacio com a propietat municipal

de l'illa formada pels carrers Nou de la Rambla, Sant

Oleguer, Marques de Barbera i Sant Ramon, i el des-

nonament d'un considerable nombre d'habitatges i

locals de negocis. El proces de desallotjament que-

dara del tot consumat en el moment en que s'adju-

diquin els habitatges del carrer de l'Om, la qual Co-

sa es imminent.

Aquesta darrera circumstancia permetra procedir a

1'enderroc de finques de propietat municipal amb un

escas nombre d'ocupants. Aquest es el cas de Sant

Pau, 93, la demolicio del qua! deixara totalment lliure

!'illa de Sant Pau del Camp, o !'Arc del Teatre, 27.

- La consolidacio com a propietat municipal del

sector de la Pl. dels Angels, on s'esta executant les

obres de remodelatge del convent i la construccio de

dos edificis d'habitatges socials una vegada adquiri-

da la finca propietat de «Ferros Mateu» i expropia-

cio de la Casa de la Misericordia (Carrer Monta-

legre).

- L'inici de 1'expropiaci6 de les finques mums. 1 i

3 del carrer Montalegre-Ferlandina nums. 1, 3 i 5,

afectades principalment de pares i jardins urbans;

del Peu de la Creu num. 4 (Cinema Centric) i mums.

8 i 10, que permetran de finir la construccio dels ha-

bitatges socials.

PERI del sector oriental
- L'eix determinat pets carrers Allada-Vermell, des-

tinat a parts i jardins urbans, ha estat objecte d'una

constant actuacio. Han estat enderrocades les fin-

ques nums. 7, 9, 11 i 13; s'ha arribat a una avinenca

amb els propietaris de les finques nums. 17, 21 i 27,

i 1'estat d'ocupacio de les finques nums. 17, 19 i 27

es practicament nut corn a consegiiencia dels desno-
naments. Aquesta circumstancia permetra d'ender-

rocar immediatament la finca num. 27 i aclarir una
important via de penetracio en aquest front.
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- El sector delimitat pels carrer Sequia i Llastics
-de propietat municipal- es troba en la seva tota-
litat en fase de demolicio. Han estat enderrocades
les finques mums. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16 del carrer
Llastics i hi ha donada l'ordre de fer el mateix amb
les finques nums. 3, 5, 7 i 9 del carrer de la Sequia.
- L'expropiacio de les finques nums. 2, 4 i 6 del car-
rer Gatuelles per a construir-hi els carrers Gatuelles
i Armengol.

- L'enderrocament de la finca num. 21 del carrer
Tantarantana, i de la fina num. 48 de carrer Carders.

PERI de In Barceloneta
L'inici de 1'expropiaci6 de les illes delimitades pels
carrers Cermeno i Gine i Partagas (entre Maquinis-
ta i Ginebra), Conreria, Havana i Geli (entre Andrea
Doria i Sant Caries), i Almirall Barcelo, Santa Llul-
sa de Marillac, Proclamacio i Salamanca (entre Sant
Caries i Almirall Barcelo).
- L'expropiacio de les finques nums. 1, 3, 5 i 7 del
carrer Cermeno, i les de Grau i Torras, 43-45. Aques-
tes actuacions aniran lligades amb I'adjudicacio dels
habitatges en construccio als terrenys de la Maqui-
nista.

Altres actuacions
- Les adquisicions de les finques nums. 34 del Pg.
Picasso i 18 de la Rbla. de Santa Monica. Aquesta
darrera permetra de recuperar per a la practica de
l'esport Pantie Fronto Colour.

Resum

Raval

Expedients: 189
Superficie adquirida: 17.191,33 m2.

Ptes. pagades: 444.202.517

Sector oriental

Expedients: 193

Superficie adquirida: 1.993,51 m22.
Ptes. pagades: 136.419.834

Districte II

L'Eixample

Com a actuacions mes significatives, cal destacar les
adquisicions seguents:
- L'adquisicio de les finques ubicades at carrer Al-
mogavers, en el tram compres entre el passeig de Car-
ies I i el carrer de Napols, afectada per la construc-
cio d'una zona verda a] costat dels terrenys de I'Es-
tacio del Nord. Aquesta actuacio es planteja inicial-
ment com una adquisicio conjunta pero, atesa la se-
va gran envergadura, s'ha preferit arribar a acords
amb els propietaris i ocupants del sector. En aquest
sentit, s'ha comprat la finca ubicada entre el carrer
Almogavers i el passeig de Caries I, propietat de « VI-
CIGRA>>, i s'ha procedit at desnonament del seu ocu-
pant: el <<Bazar del Automovil>>. L'edifici « Monta-
ner i Simon>>, ubicat en el num. 255 del carrer d'Ara-
go, obra de Domenech i Montaner, es destinat a ser
la seu' de la c Fundacio Tapies».
- L'adquisicio de 1'interior d'illa formada pels car-
rers de Lluria, Diputacio, Consell de Cent i Bruc,
on hi ha instal•lada la Torre de les Aigues. Cal re-
marcar que ha estat la primera de la totalitat dels in-
teriors Willa de I'Eixample.
- L'adquisicio de la casa Golferichs, entre el carrer
de Viladomat i la Gran Via do les Corts Catalanes.
Aquest edifici va esser adquirit a 1'empresa Nunez
i Navarro amb un doble objectiu: destinar-lo a un
equipament Ilargament reivindicat pel barri i evitar-
ne la degradacio o 1'enderrocament.
- L'adquisicio d'una part de l'interior d'illa forma-
da per la Gran Via de les Corts Catalanes i els car-
rers Vilamari, Entenca i Diputacio, per aconseguir
un major esponjament del sector.
- L'adquisicio de la finca num. 446 i 448 del carrer
d'Arago, afectada per la construccio de la Pl. de Pa-
blo Neruda.

Tambe s'ha dut a terme el desnonament dels ocu-
pants de I'edifici ubicat entre els nums. 51 i 57 del
carrer d'Enamorats, afectat de zona verda.

Resum

Expedients: 7

Superficie adquirida: 9.429,65 m2
Ptes. Pagades: 219.346.130

Districte III

Sants-Montjuic

Com a actuacions mes significatives, cal destacar les
adquisicions i els desnonaments i desallotjaments
seguents:

- Adquisicions:

La finca de <<Fuerzas Electricas de Cataluna, S.A.>>,
de 4.622,87 m2, ubicada a l'illa delimitada pels ca-
rrers Alvareda, Carrer Av. del Parallel i Pg. Colom,
destinada a pare urba.
El desnonament de tot aquell conjunt de construc-
cions que encara restava ocupat i que comprenia des
del Pg. de Montjuic fins a I'Av. del Parallel, per la
construccio dels Jardins del Portal de la Pau.
- La finca de 27.028 m2, ubicada a I'illa delimita-
da pel Pg. de la Zona Franca, els Alts Forns, el Pg.
de la Mare de Deu de Port i el Cami Antic de Valen-
cia, destinada a zona verda, vial i equipaments. L'ex-
propiacio esmentada inclou com a accessio la <Ca-
sa del Rellotge> , la qual ha estat destinada a centre
civic.

Desnonaments i desallotjaments
Les finques de propietat municipal del carrer Vidriol,
per tai de millorar I'entorn del carrer Creu Coberta,
per la banda de la P1. d'Espanya.
- La zona de la Casa Valero, de la Muntanya de
Montjuic, destinada a pare urba i infrastructures per
a accessos a instal•lacions esportives.
- Les finques afectades per I'obertura del Pg. de
1'Exposici6, com una nova via d'acces a la Munta-
nya de Montjuic.

- Les finques del Pg. de Montjuic, destinades a pare
urba, la zona confrontant amb el futur Pare de la
Primavera, a fi d'aconseguir el sanejament de les zo-
nes del seu entorn.

- El triangle de 1.770 m2 delimitat pels carrers
Gran Via, Badal i Ferrocarrils Catalans, destinat a
zona de proteccio de vial (accessos a la Pl. d'Ilde-
fons Cerda).

- Les finques afectades per 1'eixamplament de la
Riera Blanca.

- La finca propietat de la <Cooperativa de Agru-
pacion Vidriera>>, per tai d'aconseguir l'obertura del
carrer Gayarre en el tram compres entre Gava i Fer-
reria i recobrar aixi una zona verda molt important
per at barri.

Resum

Expedients: 71

Superficie adquirida: 57.636 m2
Ptes. pagades: 313.957.000.
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Districts IV

Les Corts

Corn a actuacions mes significatives, cal destacar les

adquisicions i desnonaments seguents:

- La finca situada entre el carrer Galileo i els de Can

Bruixa, per procedir a] seu eixamplament.

- L'acabament de les expropiacions i cl desallotja-

ment de Its finques situades als carrer Cardcnal Reig

i Sant Ramon Nonat, iniciades en ocasio del Cam-

pionat Mundial de Futbol del 1982.

- Les finques afectades per l'obertura del carrcr

Entenca.

- Diverses finques ubicades en el Ptge. Castells,

afectades, part de zona d'equipaments, part de zo-

na vial i part de zona verda.

- L'espai qualificat do zona verda, at carrer d'Eme-

rita Augusta per tat de construir-hi una zona enjar-

dinada entre blocs, molt necessaria en aquest sector.

desnonaments

- L'illa que formen cis carrers de Lluca, Joan Gi ell

i Travessera de Its Corts, per tat de construir-hi una

zona verda.

- Les finques afectades per l'obertura del passatge

Caba i cl seu enderroc.

- Les finclucs adquirides abans esmentades.

Resum
Expedients: 41

Superficic adquirida: 23.432 m2.

Ptes. pagades: 285.094.000

Disctricte V

Sarria - Sant Gervasi

De.sdoblament de l'eix Sarria-Sant Gervasi

Aquesta alternativa at passeig de la Bonanova ha

comportat l'eixamplament i t'obertura de nous trams

del carrer entre ells, i especialment, el de quatre Ga-

mins, que ha fet necessaria 1'expropiaci6 de terrenys

de les Religioses de Jesus i Maria, i I'adquisicio d'una

part de la finca de les Monges del Bon Pastor. Aques-

ta operacio ha pcrmes la construccio del Pont de Ro-

man Macaya.

Pla Parcial

Sector de Vallvidrera - Les Planes

En execucio del Pla Parcial esmentat i despres d'ha-

ver arribat a un acord amb I'Associacio de Propie-

taris del Sector, s'ha procedit a ]'adquisicio d'una

cinquantena de parcel•les pel sistema d'expropiacio

-Ia majoria afectades de pare forestal- per tal de

recuperar el caire verd inicial d'aquesta zona.

Altres aeluaeions : adquisicions

- La finca ubicada al carrer Balmes num. 298 per

tat de recuperar el Col•legi Republica Argentina.

- La finca propictat <<SENTSAR, S.A.> , ubicada

a L'av. Can Caralleu, afectada de zona verda.

- Diverses finques afectades pcl tracat del Tunel de

Vallvidrera.

- Les finques de la resta del tracat del I Cinturo de

Ronda, tocant a la placa Lesseps.

- La finca situada al num. 7-19 del carrer Mana-

cor, propietat de l'Hospital de Colonies Estrange-

res, afectada do zona verda.

- Els terrenys de les finques mums. 13 at 27 del car-

rer Marmella, afectada tambe per 1'ampliaci6 del

Pars del Putxet.

- En tramit de les finques ubicades at carrer de la

Costa, afectades de terreny vial i absolutament ne-

cessaries per constituir una nova via d'acces confron-

tant amb el Pare del Putxet.

- La finca num. 7 del carrer de la Parroquia afec-

tada per l'ampliacio de la placa situada at costat ma-

teix del Mercat de Sarria.

- Els terrenys afectats at carrer Calatrava.

Els desnonaments de finques de propietat munici-

pal ubicades at carrer Vilaro i afectades per 1'antiga

placa de Nunez de Arce.

Resum

Expedients: 102

Superficie adquirida: 180.996 m2.

Ptes. pagades: 407.977.000.

Districte VI

Gracia

Corn a actuacions mes significatives, cal destacar les

adquisicions segiients:
Les finques afectades per l'eixamplament del carrer

Escorial.

- La iniciacio de 1'expropiaci6 de les finques afec-

tades per la construccio d'un equipament at carrer

Alzina.

- La iniciacio de t'expropiacio de les portions de

vials del tram del carrer Sant Pere Martir entre cis

carrers de Jesus fins al de Bonavista.

El desnonament dels ocupants i 1'enderroc de la pla-

ca Trilla.

El desallotjament de les finques del carrer de la Le-

galitat compreses en la zona prevista en et PEMPRI

de Gracia, per aconseguir una zona d'equipaments

en aquest sector.

- La finca num. 45 de l'avinguda de !'Hospital

Militar.

- La finca num. 10 de l'esmentat carrer Trilla per

a la ubicacio de la seu de la Guardia Urbana del

Districte.

Travessia de Sant Antoni i el carrer Menendez Pela-

yo, per tat d'aconseguir fasces adequat a la zona de

I'Artesa de Gracia.

- El pagament dc les peces separades d'apreuament,

aixi com el desnonament dels ocupants i l'enderroc

posterior de les finques afectades pel 11 Cinturo de

Ronda, en el sector compres entre la Pl. Central i

l'Av. Jorda.

- La aFabrica Manacr> i el desnonament dels seus

ocupants per tat d'ubicar l'Escola Jujol a la Riera

de Sant Miquel.

- La finca delimitada pels carrers Romans, Secre-

tari Coloma i Hipolit Lazaro, i el desallotjament dels

seus ocupants, per ubicar-hi un equipament.

- La finca ubicada al carrer Siracusa, amb la fina-

litat d'ampliar 1'equipament existent.

- L'obtencio de la cessio gratuita del sol de la finca

situada al num. 18 del carrer Perill, que justament

amb I'adquisicio de 700 m2 de terreny d'aquest ma-

teix carrer permetra la construccio d'un polisportiu.

Resum
Expedients: 32

Superficie adquirida: 45.227 m2

Ptes. pagades: 367.995.000
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1. Vallvidrera - Les Planes 7. Parc Torrent de la <Torre Vella)> (Torre Barb ) 13. Poble Nou ( Vila Olimpica)

2. Alternativa Bonanova . 8. Vallbona 14 . Pg. Colom - aCarbones del Nalon>

3. Segon cinturo 9. Eix viari <Ronda del Mig» 15. Parc del Migdia ( Montjuic)

4. Cotxeres Sant Genis 10. Can Robacols» 16. El Raval

5. Vall d'Hebro - Sud 11 . RENFE-Vilanova 17 . Sector Oriental

6. Tunel de la Rovira 12 . Prim 18. Vila Olimpica
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Districte IXDistricte VIII
Districts VII

Horta -Guinardo Nou Barris Sant Andrew

La Boca Hord del tunel de La Rovira

Ha comportat ]cs actuacions segiicnts:

- L'expropiacib i el desnonament de la finca de

uCan Cortada^r.

- L'expropiacib i els desnonarnents de la finca de

<cCan Conill>r {Cami de Sant Cebria, s1n).

- L'cxpropiacib i els desnonaments de ]a finca de

uCan Carbonell».

- L'cxpropiacio do la finca ubicada a la carrctera

d'Horta a Cerdanyola, a tocar del Cami de Cal

Notari.

- I,'adyuisicio de finques ubicades entre els carrers

de Dante i do Ics Ciencies, i el sew desnonament.

F.l P1^.RI del Carmel , La Tcixonera , cl sectnr

Llohrel;(^s-{Iortal i Ur. F3ove-Passarcll.

Dins cl mare d'ayuest instrument de planejament

s'han dut a terme Ics actuacions seguents:

- Llobregbs nurns. 174-17b-178, afectada per la

construccio d'habitatgcs publics.

- Argimon nirms. 19-25, afectada per la construc-

cio d'habitatgcs publics.

- Sigiicnra-Cami Vcll del Coll, afectada part do via-

lilac ipart de tuna verda.

- Varsovia Hums. 165-169, afectada per equipa-

ments.

- Arenys num. 79

Altres actuacions

- 1 'eixmnple de la Ronda del Gcrinardo des del car-

rer de Sunl Qt.tlnfi al passeig de Maragall.

- E( desnonament i 1'enderroc posterior de les fin-

ques afectades pets accessos a la boca Sud del Tunel

de la Rovira, entre lcs quals hi ha les del passatge

Bone i el passatge Sant Pere.

- L'adquisicib de dverses finques afectades pel II

Cinturb de Ronda en el tram compres cntre I'avin-

guda del Jorda i 1'anell de Valldaura.

- L'expropiacib de la finca propietat do la uSocie-

tat General d'Aigiies de Barcelona», ubicada a la

Ronda del Guinardo i coneguda amb el nom de «Parc

de les Aigiies».

- L'adquisicib dels terrenys necessaris per a les cot-

xeres de St. Genis.

- L'adquisicib de terrenys afectats per la construc-

cib del Parc de la Vall d'Hebron davant del Passeig

de la Vall d'Hebron des del Seminari Marti Codolar

fins als terrenys de les cotxeres de Sant Genis.

Resam
Expedients: 117

Superficie adquirida: 495.560 m2

Ptes. pagades: 1.708.451.000

La Ronda del Mig

L'execucib d'aquest projecte ha comportat les actua-

cions segiicnts:

- L'adquisicib i el desnonament de les finques afec-

tades des del passeig de Maragall fins a 1'avinguda

de la Mcridiana, passant pets carrers de Ramon Al-

bb, Arnal d'Oms, Rio de Janeiro i Cooperacib.

- L'endcrroc de mopes de les anteriors finques des

del passeig de Valldaura fins a 1'Avinguda de la Mc-

ridiana, per a la construccib de 1'avinguda Rio de

Janeiro-primer tram de 1'Eix.

Altres actuacions

S'ha dut a terme les adquisicions seguents:

Totes aquelles finques afectades per 1'eixamplament

del carrer Valldaura, en el tram compres entre la pla-

^a d'Ange] Pestana i la Via .fulia. L'eixamplament

d'aquest carrer permetra un asses mes facil per al

transit rodat i de vianants i la connexib entre cls car-

rers esmentats.

- S'esta tramitant t'adquisicib de les finques afec-

tades pe] passeig de Fabra i Puig, en el tram com-

pres entre el passeig d'Urrutia i el carrer de Vilalba

dell Arcs.

S'esta tramitant I'adquisicib de la majoria de les fin-

ques afectades pel Pla Parcial de Torre Baro, com-

preses en el Sector del Parc del Torrent de la Torre

Vella i afectades de vial i de zona verda.

Un gran Hombre de finques en compliment del Pla

Especial de Reforma Interior de Vallbona i el des-

nonament dels seas ocupants, amb la finalitat de re-

cuperarzones verdes i poder dur a terme la construc-

cib d'habitatges socials.

- Les finques afectades per I'ampliacib del Col^le-

gi de Merce Rodoreda, a 1'illa limitada pels carrers

de Palambs, Vesubi, Cooperacib i Via Favencia.

- Les finques afectades per 1'obertura del carrer

d'Alcudia i el desnonament dels sews ocupants.

- Diverses finques afectades al carrer Pintor Alsa-

mora tans per la construccib de 1'Eix Viari corn per

1'eixamplament del carrer esmentat.

- L'inici de 1'expropiacib de les finques afectades

per la Playa de Francesc Layret. La construccib

d'aquesta playa es de gran importancia per a proce-

dir a sanejar els entorns de la Via Julia.

- L'inici de 1'expropiacib de les finques afectades

de sistema viari per 1'obertura del carrer Conflent.

Aquestes adquisicions permetran la construccib

d'una via molt important per a la connexib de la Via

Julia amb la playa d'Angel Pestana.

Resam
Expedients: 241

Superficie adquirida: 76,648,- mz

Ptes. pagades: 706.541.000

Corn a actuacions mes significatives, cal destacar les

adquisicions seguents:

- Les finques Hums. 3, 5, 7, 9, 11 i 10, 12, 14 i 16

del carrer Mossen Epifani Lorda afectades per la

construccib d'habitatges socials.

- La finca num. 19 del carrer Alta per aubicar-hi

el Centre Civic de la Trinitat Vella.

- La finca num. 17-19 del carrer de Joan Torres,

afectada per 1'eixamplament del carrer esmentat i

posterior desnonament del sew ocupant, SADES,

SA, i el sew ulterior enderroc.

Diverses finques en el carrer de Sant Adria afecta-

des per 1'eixamplament del carrer esmentat i poste-

rior desnonament dels sous ocupants.

- Diverses finques als carrers:

- Camp Florit,

- Passatge Ramon,

- Concepcib Arenal,

- Jordi de Sant Jordi,

afectades per 1'obertura del carrer Olesa.

- Les finques Hums. 77, 79, 81 i 83 del carrer de Bo-

farull, afectades per 1'eixamplamcnt del carrer es-

mentat, amb el desnonament dels sews ocupants.

- La finca ubicada en el carrer Cinca, 15-17 i el sew

desnonament, amb la finalitat de fer-hi una zona

d'equipaments.

- La finca ubicada als carrers Almirall Prbixida-

Eiximenis-Valenti Iglesias, amb la finalitat d'ubicar-

hi una zona verda.

- La finca ubicada entre la ctra. de Ribes i el Riu

Besos, propietat de CORELADA, SA, que, donada

la seva gran extensib, permetra la racionalitzacib de

1'entorn de Barb de Viver, d'una banda, i, de I'al-

tra, podra ubicar-s'hi el Nus de la Trinitat.

- Les finques ubicades en els nurns. 16 i 18 del car-

rer de la Vall d'Aran i Hums. 14, 15 i 17 de la playa

Nadal, encaminades a ampliar 1'entorn de la playa

esmentada.

Resam

Expedients: 38

Superficie adquirida: 132.221 m2

Ptes. pagades: 155.393.000
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Districte X

Sant Marti de Provencals

Com a actuations mes significatives, cal destacar les

adquisicions segiients:

- Les finques afectades per la construccio de la pla-

ca Can Robacols i el seu entorn aixi com les finques

afectades per 1'eixamplament del carrer Dega Bahi,

Josefa Massanes i carrer de l'Infant, amb la finali-

tat d'aconseguir un esponjament del sector.

- Ultimar les adquisicions, els desallotjaments i els

enderrocs de les finques afectades per la construe-

66 del Parc del Clot.

- En tramit de diverses finques ubicades en la con-

fluencia de Pere IV i Espronceda, afectades pel car-

rer Lope de Vega i Concili de Trento.

- Les finques ubicades al carrer de Prim (nums. se-

nars ), en el tram compres entre el carrer de Pere IV

i del Marroc, especialment 1'enderroc de les finques

afectades per la construccio del col lector del carrer

esmentat.

- La finca afectada part de zona verda i part d'equi-

pament en el Pg. del Triomf, en el tram compres en-

tre els carrers de Taulat i passatge Calvell.

Pel que fa referencia als terrenys ubicats en el sector

de la futura Vila Olimpica, s'ha procedit a l'adqui-

sicio de finques, especialment de les de <<Credito y

Docks>>, <<Motor Iberica>>, <<Naves Ardi» i « Foret>>,

ubicades a I'Avinguda d'Icaria.

La permuta d'uns terrenys propietat de FOCSA, ubi-

cats al carrer de Huelva.

El desallotjament dels darrers ocupants i el poste-

rior enderroc de les constructions existents en el sec-

tor del Parc de Sant Marti.

Resum

Expedients: 83

Superficie adquirida: 190.859 m2

Ptes. pagades: 1.342.819.000

Altres actuations de
gestic

Conveni RENFE

El 29 de mare del 1983, es va subscriure un conveni

amb RENFE per a l'adquisicio de 5 finques:
- Barcelona-Vilanova, de 50.278 m2.

- Xarxa viaria Clot, de 30.015 m2.

- Terrenys dels carrers Lepant-Padilla-Av.
Diagonal-Consell de Cent, de 1.605 m2.

- Terrenys del carrer andana de 1'estaci6-Sant An-
dreu, de 1.820 m'.

.- Terrenys dels carrers Marina-Av. Diagonal, de
1.590 m2.

Aquestes finques estan qualificades d'equipaments,
zona verda i vials.

El conveni esmentat va ser aprovat per la Comissio
Municipal Permanent el dia 15 d'abril de 1983 i en

resta assabentat el Conseil Pie el dia 27 de febrer de
1984.

L'import global de l'operacio es de 472.739.260

ptes., a pagar en 4 anualitats, 3 de les quals ja han

estat abonades.

Resurn
Expedients: I

Superficie adquirida: 85.308 m'-

Ptes. pagades: 472.739.260

Reparcel•lacions

- Sector <<CATEX>>, compres entre els carrers Lo-

pe de Vega, Pallars, Maria Aguilo i Cami Vell de

Valencia.

- Sector compres entre el passeig dels Tillers i

l'avinguda Pedralbes.

- Dues finques al carrer <<Can Bruixa>>-Marques de
Sentmenat.

- Poligon num. 1 del sector compres en la Super-
mangana formada pels carrers Numancia, Berlin,

Equador i Infanta Carlota.
- Terrenys confrontants amb el vial destinat a
l'obertura del passatge Morabos, entre Gibernat i

Sant Fructuos.

- Sector compres entre els carrers Ganduxer, Via
Augusta i General Mitre.

- Unitat d'actuacio <<A>> senyalada en el Pla Espe-

cial de Definicib de Volums, reequipaments i millo-

raments del sector del Passeig de la Zona Franca i

els carrers Foneria, Mare de Deu de Port i Alts Forns.

- Sector compres entre els carrers Bederrida i En-

rique Gimenez.

- Sector compres entre els carrers Josep M. Floren-

sa i Cister, el Passeig de Sant Gervasi i el carrer del

Dr. Andreu (<<La Tamarita))).

Delimitations

- Polfgon per l'aplicacio del sistema d'expropiacio

forcosa en actuacio aillada en sal urba a les finques

afectades pei carrer Nicaragua.

- Unitat d'actuacid en l'illa formada pels car-

rers General Mitre, Via Augusta, Alt de Gironella

i Escoles Pies.

- Unitat d'Actuacio en I'illa formada pels carrers

Valencia, Mallorca, Navas de Tolosa, Gabriel i Ga-

lan i Av. Meridiana.

- Projecte de compensacio de la Unitat d'Actua-

cio delimitada per la Ronda del General Mitre, Dr.

Fleming, Av. de Sarria i les instal•lacions esportives

del Reial Club Esportiu Espanyol.

- Normalitzacio de finques del passatge Bofill.
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1';xpropiacions

/.ones verdes Superfine Cull

1983 - 72 acl. 423.312,- m2 439.551,711,- pres.
196A - 24 acl. 87,606,- m2 124.962,SB2,- pres.
1985 - 36 act. ]0.404,- mz 41.24fi,176,- pres.
1986 - 12 act. 27.757,- mz 147.342.374,- pres.

Total - 144 act. Sb9.bB4,- mZ 753.122.648,- pres.

Vials
1983 - 240 act. 108.100,- m^ 756.812.834,- pres.

1964 - 24 act. 1bJ33,- mz 66.629.933,- pres.

1985 - 55 act. 35.b1fi,- m^ 149.397.145,- pres.

198fi - 3 7 a ct. 238.124,- m' 386.226.019,- pres.

Total - 356 act. 398.773,- m^ 1.36L0G5. 936,- prey

F.quipamenls
1983 - 13 act. 110.397,- mz 198.825.195,- pres.

1984 - 51 act. 23.368,- mz 123.975.847,- pres.

1985 - 19 act. 31.01 I,- mz 2] 1.444A19,- pres.

1986 - 12 act. 11.578,- m^ 99,050.990,- pres.

Total - 9S act. 176.374,- m^ 633,246.451,- pres.

Apres
14B3 - - -
1984 - 79 acl . ( Dcutes ) 23.047,- m2 250,534.(193,- pres.

19B5 9 acl. (()limp) 51.903,- m^ 454.b78.420,- pres.

14B5 - 4 acl . ( Altres ) 2.727,- nit BO , G34.330,-pres.
1486 • 1112 acl . IUcntcs ) - 239.699 . 999,- pres.
1986 - 5 acl . Iillimp) 93,895, - m2 388.If}O,tNNI ,- pres.

Total - 199 acl . - 171.;72, in' 1.413.047.942, - pres.

1)c5nonarncnts .

1983 - 73 act. 142,543.IS4,- pres.

1984 - 110 act. 60,pfN).1)OU,- pres.

1985 • 200 act. 238.722.610,- pres.

198fi - '19 act. 149.78b.091,- pres.

Total - 462 act. 591.052.Ob5,- pres.

I;nderrocs

1983 - 74 act. 30.000.000,- pres.

1984 - 43 act , 30.000.000,- pres.

1965 - 50 acL 50.000.000,- pres.

1966 - 49 act. 60.000.000,- pres.

'Dotal - 21(1 acl, 170.000.000,- pres.

Cessions gralu'ites
1963 - 50 act. 37.784,31 mz

1964 - 33 act. IG8.594,fi5 m'-

198i - 35 act. 17.441,70 m'-

1'16(i - GI act. 37.780,77 m'-

Total - 179 act. 26LG01,43 m^

Vendes-Sobrants via publics

1984 - 5 act. 107,b0 mz 3.426.601,- plcs.

1965 - 10 act. 66b,3S nt' 18.001.322,- pres.

196fi - 8 act. 508,00 m'- 20.27R.3fi0,- ples.

lbtal - 23 acl. I?N1,9S m '- 41.706. 483,- pres.

II Cinturo - Anell cfe Valldatu-a. Sol adguirit per expropiacio
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La DirecciG de ,Serveis rte Uisciplinu Urbunrstku to

com u finulitut lu intervc^nc•iri, turd en 1'uc•tivitut pu-

blica corn pri vaclu, can rncrteria d'ohres, d'indu.stries,

de c•omer4•os i d'espeetuc•les.

L^ls objectius de lu DirecciG de Serveis u 1'inici

cl'uquest periode hue estut ugilitur lu trumitucid dell

expedients, reduir i controfarles infruc•c•irins, taut pel

quo fu a les obres com u les uc•tivkat.>, i reduc•tar lu

nornrcrtivu udient a les necess'ituts rculs de lu ciutut

en aquest ambit.

I's dificultds, si no es en uncr visid de conjunt de lu

ciutat, percebre lu quulitut de lu tusc•a executudu, ja

quo les giiestion.s no tenon inclividualrnent, en lu mu-

joriu dell taros, prow per especific per significur una

milloru notable de lu quulitut errbani:stica de la ciu-

tuf. IVo ohstunt uixo, la surrru i la glabulitzucio

d'aquesYes no,nbroses uctuuc•ion.s donee unu idea de

l'ubast de lu tascu executudu.

Un c•as especicr! es el cluefu referenciu u lu Protecciti

del Putrirnorli Monumental, quo u partir de !'crny

19N3 s'hu con.s7itrri7 en un dell nfifectirrs• prirnorrliuls

d'uc/aorta Direcciv, i en un elar exponent de lu preo-

c•cepuc•iri i lu sensihilitzac•iri pel millorament de la qua-

litut esmentcrdu.

L' agilitacio de circuits i
1' escur^ament dell
tramits

Per aconseguir aquest primer objectiu ha calgut

rcorganitzar ell servcis de la manera segiient:

U.4. de Llicencies d'Obres i
Activitats Industrials:

- Shan unificat ell 3 Serveis anteriors de Llicen-

cies d ' Obres.

- Shan unificat ell 2 Serveis de Llicencies d'Acti-

vitats Industrials. El nou Servci esta especialitzat en

tres versants: industries propiament dues, activitats

incloses en el Reglament d'Espectacles , i comer^os.

U.O. d'Inspeccio Urbanistica:

- S'ha dividit en dos el Negociat d'Inspeccio Ur-

banistica: un per a industries, i un segon per a obres,

quc ha absorbit Ies competencies del Negociat d'Edi-

ficis Rucnosos.

D'altra Banda, tambe ha calgut abordar la tasca de

polar fi a I'acumulacio d'expedients:

- Quant a les llicencies d'obres, s'han resolt 2.000

expedients durant ell anys 1983-1984.

- Quant a les llicencies industrials, s'han resolt

2.500 expedients dins el periode 1983-1984.

- Quant a la inspeccio, s'ha tramitat, taut d'ofici

com a instancia de part, la totalitat de les denuncies

anteriors al 1983.

Una de Ies tasques mes Ilargues i pot aparents ha es-

tat estudiar ell circuits i intentar reduir ell tramits;

es Varga perque amb ell anys s'acumulen circuits

d'expedients quo ja no se sap per a quo serveixen,

Pero semblen imprescindibles. Encara quo sembli

sorprenent, ell circuits sense origen conegut son

molts, i molts cops no responen a cap exigencia le-

gal concreta. Al final d'aquest periode, ell circuits

han estat bastant depurats, i nomes resta algae petit

mal costum quo no ha pogut error eliminat.

En estreta relacio amb el quo ha estat exposat en

l'apartat anterior, s'ha dut a terme 1'analisi i la mo-

dificacio dell terminis emprats en la tramitacio dels

expedients.

Com a consequencia d'aquest esfor^, s'ha aconse-

guit reduir substancialment aquests terminis i asso-

lir 1'objectiu d'agilitzacio proposat.

S'adjunta quadre comparatiu dell temps de trami-

tacio de les llicencies.

Mitjana de temps de tramitacio de llicencies

Obres majors

Anterior .................... 8 mesos - 1 any

1983/87 .................. 2 mesos - 4 mesos

Industries, comergos i espectacles

Anterior .................... 3 anys i mig

1983/87 .................... 4 mesos

(a partir del juliol de

1986, 2 mesos)

Tanques publicitaries i grans retols lluminosos

Anterior ........................................... 6 mesos

1983/87 . . .................................. I rnes

Control de les infractions

Podem dir quo durant aquests quatre anys s'ha de-

nunciat totes les infractions urbanistiques detecta-

des -tant les d'obres com les d'industries-, i no

nomes les denuncies a instancia de part, lino tambe

les denuncies de la Guardia Urbana o d'altres depar-

taments municipals, com Bombers, Sanitat o

Provecments.

El seguiment de totes les infractions detectades ha

comportat la necessitat de procedir, soviet, al pre-

cintat d'activitats i adhuc d'obres i, en menys taros,

a la retirada de materials i a 1'enderroc d'allo quo

havia estat il•legalment construct.

Els mesos de juny i juliol del 1983 vam iniciar una

cainpanya per a conscienciar ell ciutadans quo calia

atenir-se a la legalitat pel quo feia a obres i a indus-

tries. Va dictar-se diverses sentencies quo decretaven

I'obligacio d'enderrocar, i tambe va procedir-se a

1'enderroc d'obres illegals quo s'estaven duent a ter-

me. La primera etapa, en aquest sentit, va ser dura,

perb aviat va correr la por de la demolicio i va reduir-

se considerablement el nombre d'infraccions no le-

galitzables. Des d'aquell primer moment, nomes en

comptades ocasions ha calgut arribar a 1'enderroc,

perque ha estat el mateix infractor quc ha enderro-

cat les infractions no legalitzables.

Aquesta consciencia pel quo fa a les obres no s'ha

fet extensiva all petits retols, quo continuen essent

bastant descontrolats.

On s'ha fet palesa la labor sancionadora ha estat en

la giiestio de les activitats comercials, recreatives o

industrials. Amb anterioritat al 1983, practicment

mac no s'arribava al precintat, i, per tant, eren pots

ell quc complien les ordres municipals.

De bell antuvi van ser fixades dates de precintat de

les activitats reincidents, i aviat es va comprendre quo

la cola era seriosa. Quatre anys mes tard Podem dir

quo son molt poques les activitats quo funcionen sen-
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se llicencia i molts cls locals que han millorat les se-
ves conditions d'insonoritzacio i de seguretat.
En aquesta questio mereix un tractament especial la
legalitzacio i l'agencament dels cartells publicitaris.
Aquest ha estat l'objectiu mes plenament recixit.
L'any 1983, el 90% d'aquests cartclls mancaven de
llicencia o no s'hi adaptava. Controlar-los en resul-
tava molt dificil, atesa la facilitat d'instal•lacio i el
nombre d'unitats existents a cada emplacament. Du-
rant els anys 1983 al 1985 no hi va haver manera de
poder eliminar, ni tan sols en una part apreciable,
els cartells illegals. El Gremi no va col•laborar-hi
gens, i la poca feina feta en aquest sentit fou a ca-
rrec del Inaieix Ajuntament que els feu retirar per
execucio subsidiaria.
Va ser a partir del 1986, especialment d'en4h de
I'aprovacio definitiva de I'Ordenanca de Publicitat,
que el Gremi va prestar-se a col•laborar amb I'Ajun-
tament, aportant les llistes dels emplacaments i pro-
curant el millorament de les instal•lacions.
En aquest aspecte cal reconeixer que el canvi en la
ciutat ha estat considerable i en el futur, si se segueix
en la linia actual, pot aconseguir-se que els cartells
siguin elements que contribueixin a la composicio de
1'entorn urba.

No tan visible, pero en algunes zones evident, ha es-
tat el millorament de la qualitat de les instal•lacions
dels retols a les botigues. Aquest punt es encara de
mes dificil control que el dels cartells publicitaris, ja
que son molt mes nombrosos i no estan unitariament
representats. Encara que no ha pogut aconseguir-se
una total conscienciacio sobre aquesta questio entre
els professionals dels retols, s'ha assolit una tenden-
cia que s'ha anat implantant fins i tot en installa-
tions mancades de llicencia. El Iloc on aquest feno-
men es mes evident es a la Rambla de Catalunya.

La unificacio de criteris
i la redaccio de la
Normativa.
La unificacio de criteris ha estat una altra de les tas-
ques mes dificils d'aconseguir, i possiblement no s'ha
assolit encara la totalitat de l'objectiu proposat.
Atesa la complexitat d'aquestes questions, les reso-
lucions resultaven de vegades contradictories.
Per tal d'evitar difercnts interpretations, s'ha seguit
diversos camins. D'una banda, reunions i remissio
de jurisprudencia, espccialment en el cas dels Iletrats.
D'altra banda, redaccio d'escrits que interpreten de-
terminades normes conflictives i, finalment, discus-
sio en comissio formada per diferents tecnics de les
questions mes susceptibles d'interpretacions
difercnts.

Sobre aquesta questio queda encara bastant de ca-
mi a recorrer, perque en la majoria de les avinente-
ses el gran volum d'expedients i la necessitat de com-
plir els terminis de tramitacio n'impedeixen la
formalitzacio.

Calia finalment actualitzar la normativa. Dins de ]a
competencia municipal hi ha la redaccio d'ordenan-
ces, i en aquest camp, a la fi del quadrienni s'haura
conclos tota la revisio empresa.
S'ha col•laborat amb la CMB en la redaccio de les
propostes de modificacio de determinades Normes
del PGM i de 1'Ordenanca de Rehabilitacio
Metropolitana.
Pel que fa a les questions d'estricta competencia mu-
nicipal, s'ha elaborat 1'Ordenanca de les Installa-
tions i Activitats Publicitaries, aprovada definitiva-
ment el mare del 1986, que ha estat molt operativa.
Amb la col•laboracio del Departament de Proteccio
Ciutadana i el Govern Civil, s'ha redactat l'Orde-
nanca de la Pirotecnia, aprovada definitivament el
22 d'abril de 1986.
La darrera Ordenanca redactada es la dels Establi-
ments de Concurrencia Publica, elaborada amb la
finalitat d'adaptar la normativa vigent al cas espe-
cial de Barcelona i de permetre una interpretacio uni-
taria del confus Reglament de Policia d'Espectacles
Publics del 1982. Aquesta Ordenanca s'ha aprovat
recentment.

Finalment, cal destacar que la consecucio dels ob-
jectius ha estat possible linicament gracies a 1'esforc
i a l'entusiasme del personal adscrit a aquesta
Direccio.

Servei de Llicencies d'Obres

Any 1983 1984 1985

Personal 30 29 27
Exp. Ingressats 2.969 2.075 2.204
Exp. Resolts 4 108 3 488 5162(Incl. Llicenc. Conced.)
Llicenc. Obres Nova Planta 157

.

135

.

213

Servei de Llicencies i Activitats Industrials
Any

Personal
Exp. ingressats
Llicenc. atorgades
Llicenc. denevades
Altres resolutions

Cartells

Any

Personal
Exp. sancionadors
Exp. ingressats
cartells retirats

1986

23
2.959

2.833

429

1983 1984 1985 1986

53 53 52 49
2,156 4.416 4.142 4.560
776 950 2.445 2.932
150 205 354 965
776 1.207 1.695 2.355

1983 1984 1985 1986

3 3 3 4
171 292 463 398
885 910 1 . 120 1.090
530 630 765 710

Servei d ' Inspeccio d'Obre s

Any 1983 1984 1985 1986

Personal adscrit 39 34 28 24
Inspeccions realitzades 5.746 6.606 8.146 6.811
'vlitjana d 'lnspeccions 147,33 194,29 290,92 283,78
Executions subsidiaries 13 85 637 755
Consultes Public ' 5.863 6.331
Import liquidacions en
milions de ptes. 21,936 92,435 142,597 109,75

' Sense quantificar.
Referit al nombre total de funcionaris del Serveis adhuc administratius i personal

procedent de transports.

Servei d'Inspeccio Industrial

Any 1983 1984 1985 1986

Personal adscrit 65 ' 50 36
Inspeccions realitzades 4.940 7.820 5.803 5.303
Precintes realitzats 68 20 177 252
Import Liquidations en
milions de pres. 51.718 83,905 134,120 25.137

' Sense quantificar
" Referit al nombre total de funcionaris del Senei, adhuc administratius.
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Amb l'ucYivital d'uque.st.s darrers anys, el Servei de

Protected de! f'ulrimoni Manumentul s'hu confor-

mut tom un organ especeulilza! dentre de !'^l rea d'Ur-

bunesme, al goal corre.sponen k^.s ta.sques d'avaluar

!a incidenc•iu de les ucYuacions particulars que es plan-

tegen en el patrimone arquetec•lonec• e urbunr`stic de

la c•iutut, tot anulitzunt-ne la con venei^nceu i l'adequu-

ceo iestablint 1es condic•ion•s en !es goals uquelles es

poden produer en forced dels vulors c•ulturals de la

nostra comunitut. Aexo corrtporta prvduer !'oportu-

nu reflexio teoricu, es•tudiur les deferents mugniluds

dc^ls elements en jot (arquitectdniques, artr's•tiques•,

he•stdriques, urbanr:steques, etc•.J i establer unu pro-

posta metodoldgic•u en uquells casos que ho reque-

reexen.

Es obve que el fet que aquestes responsabilitats re-

c•larnin unu rigorosu coherencea a les actuations de-

termena unu inevetable -relutevu- denrensid doctre-

nal. 1 urnh uquesta consc•ienc•ia, durum aquest Temps,

shun Ares dec•isions• i s'hun ernes c•ontenus reports,

alhoru que shun gnat c•orregent i mellorant, en !u me-

suru de les possibeletats, els instruments ur6anlstics

•sobrc la base dell goals s'ordenen 1es cornpetencees

del .Servee (Urdenunces, Cutdleg, etc•.)

Quart ul Ccrtuleg, rec•uneguda lu sevu emportancia

enstrurrtentul de base, no solament per a 1'uctevetat

del Servee.send tumhe per a altres drguns i tom u ve-

hec•!e cultural, s'ha aprofundet en els plans doc•umen-

ta! e crr7ic, e s'han ineciut alhoru cutalogueions de 6u-

se denU•e de les frames ur•banes dels antics municipes

agregats tot establint, d'aquesta manera, els fona-

men tsper a la seva propera -i precept eva- revesio.

S'ha treballat amb la consteencea, tothora, de la ne-

cessetat d'una coordenaceo efficient arnb els altres or-

guns municepulsamb els^^als hi hu un flux d'acteve-

tat, imolt partecularrnent amb els distrectes; en aquest

septet - salvant Iota menu de dificultats- s'ha pro-

curat que el fet que un edifice estegue catalogat o din-

tre d'un conjunt protegit no signefeques mes que un

minim d'enconveneents. Per aquest moteu, obrent ca-

rpi a unu llista coda veguda mes dgil en el futur pro-

xim, s'ha preparut de forma rnecanetzada la related

del Catdleg, en que es defrneex, tmnbe, 1'entorn d'in-

fluencia de cadascun dels edifices catulogats endivi-

dualment e s'estableix les bases per a unu intercon-

nexid centraletzada de dudes.

El paesatge urbk ha estat objecte d'especial atenceo

e arnb el c•onvencernent que la publecetat exterior es

susceptible d'un millorament grraletatiu, del goal de-

rivara unu rnillor qualetat arnbiental -a causa de la

forta incidc^ncea paesatgistica d'aquesta activetat-,

s'ha col• laborat amb les empreses que instal• len tan-

ques publecitdrees e s'ha preparat, fins e tot, solutions

dessenyades per a .situations singulars e prototipiques.

Cal destacar, peril, molt especealment, la conducted

durant tot aquest temps de la carnpanya per a la ne-

teja e la restauraceo de fa^anes, que postereorment

s'ha expanseonat i ha donut lloc al Programs per a

la Proteccio e Mellorament del Paisatge Urba, amb

el qual e! Servei col•labora estretament.
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Projecte no realitzat de reforma de 1'Hivernacle de

la Ciutadella (1894). Arquitectes: Jose Maria Ro-

driguez Villegas, Luis Callen Corzkn.
AAM.• exp. 2238 A (1893-1894).
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Cataleg del Patrimoni
Arquitectonic Historico-
artistic de la Ciutat

Elaboracio documental del Cataleg

Identificacio en planols escala 1/500 i 1/2000 dels
elements i conjunts inclosos en el Cataleg-Ilistat vi-
gent i establiment de la seva correcta localitzacio,
amb totes les adreces, principal i secundaries.
Actualitzaci6 dels noms dels carrers segons el nomen-
clator de 1'any 1980 i les seves corrections successives.
Planols d'emplacament a escala 1/2000 de tots i ca-
dascun dels elements i conjunts catalogats amb la de-
finicio dels seus entorns corresponents, tal corn son
establerts per l'Ordenanca del cataleg vigent.
Fotos d'identificacio i descriptives de tots i cadas-
cun dels elements i conjunts catalogats.
Buidat sistematic d'arxius (en particular de l'Arxiu
Historic d'Urbanisme, Arquitectura i Disseny del
Col•legi d'Arquitectes i de I'Arxiu Administratiu
Municipal, del qual s'han consultat mes de 1.500 ex-
pedients), a fi de cercar la documentacio i els pla-
nols originals dels edificis catalogats i d'aquells en
els quals es preveia intervenir.
Elaboracio de dossiers documentals i bibliografics
de tots i cadascun dels edificis i dels conjunts
catalogats.

Preparacio i redaccid dels textos descriptius i valo-
ratius dels elements i conjunts catalogats i de la seva
bibliografia corresponent sobre la base de la docu-
mentacio recollida, en la seva majoria inedita, i pre-
paracio de la nova edici6 del Cataleg del Patrimoni
Arquitectonic Historico-artistic de la Ciutat, que in-
clou adreces revisades, planols d'emplacament, tex-
tos, bibliografia i reproduccio de documents inedits
procedents d'arxius.

Perfeccionament del Cataleg

Revisio de 1'Ordenanca del Cataleg vigent en els seus
articles 20 i 21, relatius al Conjunt de Conservacio
de l'Eixample (Ordenanca de Rehabilitaci6 i Millo-
rament de 1'Eixample BOP 25-7-86), i de I'article 3r,
en que s'ha introduit nivells de proteccio en els edi-
ficis catalogats per tal de millorar 1'eficacia de la se-
va proteccio.
Encarrecs a equips professionals especialitzats de
propostes de catalogacio d'edificis i de conjunts per-
tanyents a districtes de la ciutat insatisfactoriament
prevists en el Cataleg (Sant Andreu, Gracia, Sants,
Sarria, Horta-Guinard6, etc.)
Recerca documental i eaboraci6 de dossiers histo-
rics i bibliografics d'edificis, catalogats o no, per
raons d'indole diversa (Teatre Barcelona, Editorial
Montaner i Simon, Torre de les Aigues, torre del car-

rer de Marmella, Torre del Baro, Cinema Femina,
etc.).

Incoaci6 d'expedients per a la inclusio d'edificis en
el Cataleg del Patrimoni Arquitectonic Historico-
artistic de la ciutat de Barcelona.

Informatitzacio del Cataleg per a una millor coor-
dinaci6 amb els Districtes davant la descentralitzacio.

Estudis i publications

Encarrec a autors especialitzats d'estudis monogra-
fics sobre temes d'historia urbana amb vista a la se-
va publicaci6 o per a completar treballs realitzats pel
Servei (Barri del Palau Menor, Plata Catalunya, la
Rambla, Arquitectura barcelonina dels anys 20-30,
etc.)

Edicions de treball del Cataleg del Patrimoni Arqui-
tectonic Historico-artistic de la Ciutat, de la seva Or-
denanca i de la normativa vinculada a la gesti6 del
Servei, i publicacio del Cataleg, amb la inclusio
d'adreces revisades, planols d'emplacament, textos,
bibliografia i reproduccio de documents inedits pro-
cedents d'arxius.
Encarrec dels aixecaments i dels dibuixos de conjunts
urbans en els quals hi ha previstes actuacions muni-
cipals: La Rambla, Plata del Mercadal (Sant An-
dreu), Avinguda del Portal de l'Angel i Passeig de
Gracia. L'aixecament de la Rambla ha permes esta-
blir una col•laboraci6 amb el Col•legi d'Arquitectes
per a [a publicacio d'un poster.

Biblioteca

Creaci6 i manteniment d'una biblioteca especialit-
zada en temes vinculats amb l'activitat del Servei:
arquitectura histbrica, historia urbana, intervencio

en el patrimoni arquitectonic, tecnologia i metodes
de rehabilitacio, etc.

77-1

Ampliacio del Palau Cassades per a instal. lar-hi la
seu del Cob legi d'Advocats (1949). Arquitecte: Agus-
ti Borrell i Sensat.
ALO: num. 44.489 (1949-1950).
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Gestio de la intervencio
del Servei quant a lee
sever funcions
tecnica-administratives

L'activitat del Servei ha tingut un creixement pro-

gressiu, corn hn demostra el fet quc la mitjana men-

sual de reports cvacuats durant 1'any 1985 fbu do ]'or-

dre do 185, >:ncntrc quc aqucst matcix index s'clcva

a 350 durant els 3 primers meson de I'any 1987. S'in-

cloucn en aqucst apartat els reports preceptius dell

expedients de Ilicencies d'obres majors o menors,

d'industrics, etc., i de lee actuations urbanistiques

o de disseny quc afccten edi f^icis, elements o conjunts

d'interes histbrico-artistic o monumental do la ciu-

tat, o ale del scu entorn, i aquclles yuc afccten edifi-

cis rituals a Its vies importants de la ciutat. Ayucsta

activitat comporta una mitjana de 2.2(10 a 3.000 ins-

pcccionsanuals cn relacio amb cls reports quc cs fan.

[!n increment similar s'ha produ'it pcl yuc fa ale re-

ports i ale ditiamcns encarrcgats pcls i^rgans politics

compctcnts do l'Area d' Urbanismc relal ius a la pro-

teccio, la conservacic^ i la rehabilitacio del patrimo-

ni arquitectonic, historico-artiistit i monumental,

aixi cam a lee activitats d'assistcncia tecnica i d'as-

scssoramcnt ale particulars davant attuacions con-

cretes i quant ale criteris d'intervencio en els monu-

ments iconjunts catalogats o en aquclls quc son sus-

ceptibles d'csscr incorporate en la futura acriralitza-

cio del Cataleg. Cal destacar la col•laboracio i 1'as-

sistcncia ale Districtes i els altres organs o comissions

municipals en giiestions relatives al patrimoni arqui-

tectonic iurbanistic.

Les fcines d'inspeccio de locals i d'edificis sobre els

quals s'ha ernes un report i s'ha procedit en conse-

giiencia al scu scguiment, s'han gnat tonsolidant al

llarg d'aqucsts anys, com ho demostra cl f•et quc dcls

58 expedients sancionadors initiate 1'any 1985 s'ha

passat a una mitjana de 2.700 a 3.500 inspections

anuals I'any 1987, quc cs traducix en la incoacio

d'una mitjana anual de 450 a SOOexpedients sancio-

nadors. Durant els anys 1986 i 1987 s' ha dut a terme

executions subsidiaries en zones representatives,

d'entre lee quals destaca l'acriracio de retirada de re-

tols bandera a la Rambla durant el men de mark del

1987.

Per delegacio de la Direccio de Serveis s'han assu-

mit, d'en4a del 1986, competencies per a la conces-

sio de Ilicencies d'obres menors corresponents al Pro-

grama per a la Millora del Paisatge Urba. Pel quc

fa a aquesta giiestio cal destacar la col•]aboracio es-

pecifica en el desenvolupamcntdcl matcix programa.

"^

Projecte per a la Casa ^1^lonladus (1901J.
Arqultec•te.• Josep Puig i Cadafulch.
AAM: exp. 790 (2p)(1902).

Projec•te d'ampliacio d'crn dels edificis del Passatge
del Rellotge (1880). Arquitecte: Elias Rogent.
AAM: exp. 62 J (1880-1881).

Ordenacio de 1' activitat
privada en el patrimoni
arnbiental i urbanistic

5'ha desenvolupat la promocio i la gestio d'actua-

cions globals ale conjunts urbane, dintrc d'un pro-

grama de millora d'aquests en coordinacio amb d'al-

tres arecs o serveis (Projectes Urbane, Planejament,

Circulacio, Serveis Socials, etc.). Actualment (mark

del 1987) s'ultima el programa d'Actuacio Global de

la Rambla i se'n programa cls corresponents a 1'Avin-

guda del Portal de 1'Angel i de la Rambla de

Catalunya.

Per a lee Ilicencies de col•locacio de cartelleres de pro-

paganda publicitaria, etc., a lesrones i conjunts ca-

talogats i a lee vies importants, s'esta duent a terme

una tasca d'ordenacio i de gestio, i fins i tot de dis-

seny, en 1'activitat privada del sector, amb 1'objec-

tiu d'anar cap a una millora qualitativa d'aquestes

instal•lacions. Es mantenen amb aquesta finalitat

reunions periodiques i d'assessorament amb lee em-

preses instal•ladores.

Assessorament ale Districtes i ale particulars amb re-

lacio a 1'aplicacio dels criteris continguts a I'Orde-

nan^a d'Instal•lacions iActivitats Publicitaries, ates

quc la seva publicacio es molt recent i es fa necessari

unificar criteris d'aplicacio.

Activitats diverses
Treballs coordinate amb altres serveis i organs mu-

nicipals per a la redaccio de normes i ordenances:

- Ordenan^a de lee Activitats i Instal•lacions

Publicitaries.

- Ordenan^a de Rehabilitacio i Millora de

I'Eixample.

- Normes reguladores de les activitats a la via

publica.

coordinacio amb el Patronat Municipal de 1'Habi-

tatge pel quc fa a la rehabilitacio dels habitatges en

zones protegides pel Cataleg i en particular en la de-

finicio del SER.

Participacio del Servei com a membre de la Comis-

sio Tecnica per al Manteniment i la Millora de

1'Eixample i de la Comissio Tecnica Assessora de Pu-

blicitat. Endegament i coordinacio de la Comissio

quc ha de tenir cura de I'inventari i la documentacio

histbrica davant dell enderrocaments quc s'han de

produir al Poble Nou.

Preparacio de convenis de col•laboracio amb insti-

tutions ciutadanes (Col•legi d'Arquitectes: documen-

tacio del Cataleg; Borsa de Barcelona; etc.). Es par-
ticularment significatiu el conveni establert amb la

propietat de I'edifici de La Pedrera, de Gaudi, mit-

jan^ant el qual s'estableix la col•laboracio munici-

pal en lee tasques de restauracio de la fa^ana.
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La Direcci6 de Serveis d'Ohres Publiques lenia corn

a ohjectius generals umh relaciri a les contracles de

conserv;;ci6: !'augment del nivell de preslucions,

millorar-ne la programaci6 i el control, reduir-ne pa-

ral• lelamenl els coslos i coordinar-ne les ucluacions

amb eLs Districles. Pet que ja a l'obra nova, es trac-

lava d'acluar.sobre el deficit d'urbanilzaci6, de mi-

llorar la connectivital urbana, de pluntejarsolucions

per als problemes d 'innndacions afi de poder-ne re-

soldre els mes greus, i de proseguir lu recuperaci6 de

les platges. Es lrucluva igualrneni de reduir les per-

torbacions que les acluacions a la via puhlica Green

a la ciutat i de millorar la inform acid que els veins

afectals lenien de les obres.

Per lot aixo, a mes de la renovacio de les contractes

i de la realitzucid clefs projectes i obres que han des-

envolupat els programes d'inversions anuals i que

posleriormenI es descriuen, s'ha anal adoplanI una

serie de mesures internes a j'i d'udaptar 1'estructura

als objectius assenyalats, que poden sintetilzar-se en:

- 1'estahliment de programer anuals de lots els tre-

ballss de conservacio diferents (le la simple reparacio

dels problernes puntuals.

- el rnilloramenl de lu coordinacid en ire les tres uni-

luls operatives adscrites a la Direccio de Serveis (.Sa-

nejament, Obre.s de Vialital i Enllumenat) i el Nego-

cial d'Obres Publiques.

- l'estahliment d'una organitzucio territorial i de

reunions per-ii)diques de seguiment amb els Distridtes.

- la racionalilzacidd de les tasques administralives.

- el traclument tnecanilzal de la informaci6, amb

extensid de ]'tis dels ordinadors a les lasques admi-

nistralives i tecniques.

- el control de qualilat de les obres i del seu termi-

ni d'execucio, aixf corn el inillorarnent de la coordi-

nacio amb 1'A rea de Circulacio i Transports i la

Guardia Urbana.

- una gradual reduccio del personal, que es trudueix

en 113 places de contracte laboral i 13 de plantilla

i paral•lelarnent una disminucio de les pores extraor-

dinaries en un 31,52 %.

Un Jet important remarcable va esser el rescat de la

concessio atorgada a la Companyia Depuradora

d'Aigtees Residuals «Netaigua», el mes de juny del

1970, per a 1'execuci6 d'obres i d'instal•lacions, la

gesiio i 1'explolaci6 del servei de depuracid d'aigues

residuals i la transferencia a la Corporacid Metro-

politana de Barcelona de les plan tes depuradores del

Bogatell, el Besos i Vallvidrera - Les Planes; Pactiu

rescatat i transferit ha estat valorat en 4.560 milions

de pessetes.

Un altre Jet singular conslituf I'Exposici6 Barcelo-

na Sub, dedicada monograficarnent at clavegueram

i com a homenalge a Pere Garcia Faria, pioner del

clavegueram de la ciutat.

S'haurien de destacar igualment els estudis tecnic-

economics realitzats per a analitzar els deficits d'ur-

banitzacid dels pol(gons transferits per i'I.P.P. V. a

la Generalitat de Catalunya, realitzats en col• labo-

racio arnh A. D. I. G. S. A. (empresa que gestiona ac-

tualment els esmentats poligons) a l'objecte de pro-
.

u la seva recepco per l'Ajuntament. Els tre-

balls realitzats en els pol(gons sumen un deficit d'ur-

banitzacio que s'ha valorat en 1.312 milions de

pesseles.

Contractes de
conservacio

Conservacio del Clavegueram

Un cop finalitzada 1'anterior concessio, del juliol de

1970, el 1986 s'adjudica a <<Fomento de Obras y

Construcciones» la nova contracta, per un periode

de 7 anys i mig i un import de 814.308.575,- ptes.

el primer any, i 824.308.575,- ptes. els sucessius,

la qua] cosa significa un cost d'unes 480 ptes., per

habitat i any. Els treballs de la nova contracta s'ini-

ciaren I'octubre del 1986.

Les principals millores que s'introdueixen respecte

a la contracta anterior amb relacio a la neteja son

les segiients:
Augment del grau de mecanitzacio del 10 Wo ante-

rior al 60 %, amb la qual cosa es fa no nomes la to-

talitat de la xarxa tubular i no visitable, sino tambe

els punts «negres» i singulars i gran part de la xarxa

visitable.

Diversificacio dels equips de neteja, tant en maqui-

naria corn en mitjans humans, que es dissenyaren en

Neteja de clavegueram

funcio de la seva utilitzacio i d'acord amb les carac-
terfstiques especifiques de cada zona, cosa que per-

metra una optimitzacio del rendiment. Hi ha 21

equips que responen a 11 tipus diferents.

Organitzacio dels treballs a partir d'un itinerari dia-

ri per a cadascun dels equips, en el qual es detallen

totes i cadascuna de les tasques; hi ha un total de

1.230 itineraris basics i 446 de complementaris, a mes

dels 50 punts «negres», que mereixen una atencio

especial.

Tractament informatic de les dades.

Aquestes innovacions signifiquen no nomes la pres-

t.acio d'un major servei (2.413.880 m de previsio en

floc dels 1.100.200 m de mitjana durant els darrers

anys de ]'antic contracte, havent passat de 100.834

m/mes a 208.199) sino tambe un cost unitari molt

inferior, que ha baixat de 419 ptes/m. els anys 1985

i 1986 a 201,52 durant els primers mesos de la nova

contracta. El nou plantejament facilita d'altra Ban-

da el control dels treballs realitzats. (Quadre num. 1).

Pel que fa a les reparacions de la xarxa i les petites

obres complementaries, la nova contracta introdueix

l'obligacio de la programacio anual, que augmenta

el nivell d'inversions en mes del 30 ° i estableix

l'abonament dels treballs per preus unitaris, en

comptes de per administracio, que es corn es feia fins

ara.
Durant els darrers anys, i malgrat la rigidesa con-

tractual de I'antiga contracta, s'ha dut a terme un

esforc en el sentit d'augmentar progressivament els

treballs programats; s'han fet reparacions realment

38



Quadre num. 1

Metres de neteja de clavegueram

Metres no Metres
Any visitables visitables total

1983 42.695 1.178.323 1.221.018
1984 41.289 977.945 1.019.234
1985 44.674 997.306 1.041.980
1986 210.544 1.325.030 1.535.574*
1987 186.525 492.623 679.148**

*Fins al setembre
(antiga contracta) 32.040 819.923 851.963

Des de l ' octubre
(nova contracta ) 178.504 505. 107 683.611

Total 1986 210.544 1.325.030 1.535.574

mitjana mensual
antiga contracta: 3.919 96.915 100.834

mitjana mensual
nova contracta: 57.768 152.431 208.199

increment: 1.323.02 % 57,28'o 106,48 %

** Gener a Marc

Quadre num. 2

Reparacions de clavegueram

Obres de
Reparations urgents reparacio

Any no programables i reforma

1983 435 6
1984 279 13
1985 265 22
1986 244 29

importants, com les del collector del Bogatell (Dia-
gonal), en que s'han contingut les reparations ur-
gents i no programades (Quadre num. 2).

Conservacio de 1'en1lumenat

El funcionament de l'enllumenat public inclou la ne-
cessitat d'atencions continuades en la conservacio de
les instal•lacions i un elevat consum d'energia, la qual
cosa implica tens costos d'explotacio molt elevats.
L'any 1982, per exemple, les despeses totals per
aquests conceptes de ]'Enllumenat Public de Barce-
lona ascendien a 2.143 milions de pessetes.
Els darrers anys, ]'Area d'Urbanisme i.Obres Publi-
ques ha dut a terme un important esforc per conte-
nir el creixement de les despeses d'aquests capitols;
en el quadre ntim. 3 es detalla 1'evoluci6 de les des-
peses en pessetes variables.
En l'apartat de Conservacio i Manteniment de les
Instal•lacions, ]'any 1983 entraren en vigor les no-
ves contractes, que foren 3, les quals substituIren
1'linica existent anteriorment, que gracies a la intro-
duccio de noves tecnologies i nous mitjans organit-
zatius, permeteren reduir la consignacio necessaria
en un 15°/a, sense rebaixar per aquest motiu, sing at
contrari, la qualitat i el nombre de serveis. La con-

signacio, ]'any 1986, ha estat practicament la matei-
xa que ]'any 1982, la qua] cosa significa, en pessetes
constants, una reduccio de costos del 45°Io. En el qua-
dre num. 4 es detallen les actuations realitzades per
les contractes durant ]'any 1986.
Quant al consum d'encrgia, el 1984 s'inicia el Pla
d'Estalvi Energetic, de tal manera que des del 1985
]'import del consum, malgrat els augments impor-
tants de preus, ha anat disminuint cada any. Durant
aquests anys s'han invertit 332 milions de pessetes
en milloraments de l'eficiencia energetica de les ins-
tallations, la qual cosa ha significat un estalvi de
1.111 milions de pessetes. De la mateixa manera, la
consignacio prevista per al 1987, malgrat I'imprevi-
sible increment del preu de l'energia, sera un 10°Io
inferior a la del 1986; aquest augment en pessetes

Quadre tiiim. 3

Evolucit de les despeses d'enllumenat

Concepte 1982 1983 1984 1985 1986

Conservacio i rcnovaci6
Enllumenat Public
Conservacio II•luminacions
Artistiques

1.026

80

895

81,5

895

40

1 .032

85

1.060,7

71,8

Total manteniment 1.106 976, 5 935 1 .117 1.132,5

Energia Enllumenat Public
Energia 11•luminacions
Artistiques

1.1 17

66

1.236

71

1.350

77

1.334

83

1.199

83

Total energia 1.183 1.307 1.427 1.417 1.282

Total 2.289 2.283,5 2.362 2.534 2.414,5

constants significara respecte a ]'any 1982 una reduc-
cio de costos del 61 %.
En aquests moments existeixen 90.000 soports de di-
ferents tipus amb 110.000Hums, essent els kw. ins-
tal.lats de 23.500 superant les 4.300 hores anuals de
funcionament el que representa un consum anual su-
perior als 100 milions de kw./hora.
Dins les futures previsions es preten continuar aques-
ta polItica de contencio de despeses, basant-se prin-
cipalment en tres instruments: la renovacio tecnolo-
gica de Ies instal•lacions, la informatitzacio de la ges-
tic i la implantacio d'un Sistema Centralitzat de Con-
trol de funcionament de 1'enllumenat public. Aquest
Sistema, actualment en fase d'experimentacio, esta
basat en tecnologies avancades; es una innovacib a
nivell mundial el desenvolupament de la qual ha es-
tat efectuat per la Unitat Operativa d'Enllumenat i,

ates el seu interes per a la resta de municipis, es sub-
vencionat pel Ministeri d'Industria a traves de I'Ins-
titut per a la Diversificacio i 1Estalvi d'Energia

(IDAE). En aquest sentit, cal destacar que el 2 de
juny de 1986 el Ministeri d'Industria i Energia i I'Al-

calde de la ciutat signaren I'acord mare de col.labo-
racio entre totes dues entitats en mater]a d'estalvi
d'energia; destaca, entre els temes concrets de
1'acord, la inversio per l'IDAE de 200 milions de pes-
setes per a ]a implantacio d'una zona pilot per a I'es-

Quadre num. 4

Actuacions realitzades durant 1986

A varies i incidencies: 24.000 operations de reparacio.

Neteja de punts de Ilum: 79.534 lluminaries

Verificacid de proses: 6.300 operations

Canvi.programat de hums: 18.662 Hums

Pintura de suports: 7.953 baculs, pals o canelobres

Renovacid d'instal-lacions interiors: 27.830 baculs, pals o
canelobres

Renovacid de linies electriques: 9.235 m. de linies substituides
Renovacid de suports: 915 baculs o pals substituits

Actuations puntuals diverses: 834 operations diverses

Petites obres urgents i imprevistes prograrnades pets
Districtes Municipals: 36 milions de pessetes.

tudi de sistemes de control centralitzat de les inver-
sions. L'esmentada zona comprendra 400 preses i el
seu control centralitzat es coordinara amb el de la
xarxa semaforica. Es preveu que aquesta actuacit
s'acabara dintre del 1987.

Pet que fa a les il•luminacions artistiques als 43 mo-
numents existents anteriorment, s'hi ha incorporat
la il•luminacio de 4 de nous; s'ha desenvolupat, a
mes, el projecte del campanari de Sarria.
En aquests moments ]a potencia instal-Iada supera
els 7.000 kw i el hombre de Ilums es superior a 6.000,
amb un horari normal de funcionament de 400
hores/any.

Conservacio d'Obres de Vialitat

El periode 1983-87 coincideix amb la vigencia de les
Contractes 1983-86 que s'havien adjudicat I'abril del
1983. A 1'acabament d'aquestes contractes s'han ela-
borat els Plecs de Condicions per a les Contractes
de Conservacio 1987-1990.
Durant la vigencia de les Contractes 1983-87 s'ha ac-
tuat principalment en quatre linies:
- atencio a les aproximadament 4.800 avaries
anuals que requereixen ttna reparacio urgent.
- programacio dels treballs a rcalitzar en les repa-
racions ordinaries (entre 7.100 i 7.500 actua-
cions/any, a mes dels treballs del camio integrat).
- mecanitzaci6 amb la introduccio de nous equips
en els treballs de conservacio i de coordinacio amb
els Districtes, ]'Area de Transports i Circulacio i la
Guardia Urbana.

- impuls als treballs de conservacio preventiva, i
obres de millora realitzats a preus unitaris.
Dins de I'apartat de mecanitzacio, cal destacar la in-
troduccio d'un equip compacte per a la reparacio de
paviments d'aglomerat asfaltic en calent, que cons-
titueixen mes del 70 °Io de les calcades de la ciutat.
Aquest equip, que ha funcionat des del mes de fe-
brer del 1986, ha donat molt bons resultats durant
el seu primer any de funcionament: s'ha aconseguit
una produccio, en 10 mesos, de gairebe 13.000 m2.
Amb ('equip compacte es millora la qualitat dels tre-
balls realitzats respecte als procediments tradicionals
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i alhora s'aconsegucix rcalitzar-los amb una mes grin

rapidesa i un cost mes baix.

En el camp de la conservaci6 prcventiva s'ha procii

rat, dins de Ics disponibilitats pressupostaries per it

la conservacio de paviments, destinar-ne una part it

portant a la realitzacio de treballs de conscrvacid pre-

ventiva, els quals s'han programat per a realitzar-

los majoritariament durant cis meson d'estiu, pct fet

que la disminucio del transit en molts carrers de ]a

Ciutat facilita aquestes tasques. Els pcrcentatges de

consignacio disponible per a la conservacio aplicats

a aquestes tasqucs han osci]•lat entre cl 47 v/o I'any

1983 i cl 16,7 % ['any 1986.

En [a redaccio dell Plecs de Conditions per a les Con-

tractes de Conscrvaci6 1987-90 s'han realitzat inno-

vacions en els aspectes segi tints:

Les quatre noves contractes tenen una adscripcio ter-

ritorial definida (dos o tres Districtes per cada con-

tracta), [a qual cosy ha de pcrntctrc millorar la coor-

dinacio dell treballs amb c is diferents Districtes

municipals.
S'introdueixen exigencies de planificacio i de progra-

macio dels treballs en col•Iaboracio amb cis Distric-

Ics, que obliguen tant 1'adjudicatari com el matrix

Ajuntantent.

S'augmenten Its exigencies de mccanitzacio dels di-

versos treballs de conservacio, tant de calcades corn

de vorcres, incentivant lcs aportacions d'innovacio

tccnologica dels concursants, conjuntanien am[) Lin

millorarnent d'imatge dcls equips mecatnics i de ICS

brigades que treballen a ]a via pitblica.

S'estipula Lill tipus determinat d'organitzacio dels tre-

balls en funcio de les necessitats reals estudiades es-

tadisticament, cl qua[ es detalla en el quadre num. 5.

Pet que fa a les petites obres de mil[orament i de re-

novacio rcalilzades a preus unitaris a Craves de les

contractes, cal destacar que han significat un total

Quadre num. 5

Organitzacio dels treballs de conservacio

Brigades

Con(racta
AyC

Coniracta
By1)

Intervencio immediata en voreres
Intervencio immediata en calcades
Manteniment de vorcres
Man ten in tent de calcadcs aslaliiques
Equip compacte de reparacio
d'aglomeral talent
Manteniment d'empedrats

I

1

I

I

I

-

1

1

I

I

1

1

5x2=10 5x2=10

Quadre num. 6

Desglossament per anualitats de les petites obres
de millorament i renovacio realitzades per les
contractes

Any N:' d'Ordres Import

1983* 85 130.432.254,-
1984 37 81.400.044,-
1985 79 104.245.211,-
1986 46 61.643.285,-
1987** 6 11.583.176,-

253 389.303.970.-
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Treballs de conservacio i manteniment

de 253 ordres de treball, amb un import de

389.303.970 ptes. Les actuations esmentades s'han

realitzat a peticio dels Districtes de diverses Arees

municipals i de la SPMT despres de la redaccio del

projecte corresponent. Al quadre num. 6 es resumei-

xen les esmentades obres per anys. Cal destacar la

renovacio de les vies del tramvia blau, realitzada en

col•laboracio amb la SPMT i diverses actuacions als

voltants del Palau Montjuic amb motiu del mundial

de basquet.

Conservacio de Fonts

Amb relacio a les fonts ornamentals, cal destacar dos
fets: en primer lloc, 1'inici de la reparacio extraordi-

naria de la gran font de Montjuic, que consisteix en

Ia realitzacio d'un nou ocaldero» central de distri-

bucio a partir dell planols originals. La I' fase es
acabada, i durant el present any es continuara amb
la realitzacio de la 2^ etapa. Igualment, s'ha conti-

nuat la restauracio de les cascades 3 i 4 de Montjuic.

El segon fet destacable es el gran increment que han
tingut les fonts ornamentals, que han passat de 15
instal•lacions (sense comptar el conjunt de Montjuic)
a 37, a mes de les 44 fonts de I'Av. de Maria Cristina
la conservacio de la qual s'ha englobat en el conjunt
de Montjuic. Les instal•lacions, que antigament es-
taven concentrades nomes en el centre de la ciutat,
s'han estes per tota I'urbs i s'ha incrementat igual-
ment el nombre d'hores de funcionament. El man-
teniment es realitza per gestio directa.
El nombre de Hums instal•lades en aquests moments
supera els 15.000, amb 423 motors en servei que des-
envolupen una potencia superior als 6.600 C.V.



Conservacio pavements

Campanya asfalt 1983-86 Conservacio preventiva

Obres carril-bus
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Obra nova i renovacio

Obres de nova urbanitzacio

L'any 1985 es va engegar un programa d'obres en

vies d'interes local I'objecte del qual era actuar so-

bre el deficit d'urbanitzacio tot obrint nous carrers.

Als districtes, el principal problema dell quals radi-

cava mes en l'existencia de paviments antics total-

ment amortitzats quc no pas en 1'existencia de ca-

rrcrs en terres (Districtes I - Ciutat Vella, 2 - Eixam-

ple, 6 - Gracia), el programa consistia en la nova ur-

banitzacio de vials, en molts casos modificant-nc la

secciO.

La novetat del programa consistia en el fet que, d'una

Banda, es plantejava una estrategia per eliminar el

deficit a curt termini, i, de I'altra, que era cadascun

dels Districtes cis que scleccionaven les actuacions

i marcaven prioritats; fins a I'any 1986 han estat cis

Regidors Presidents dell Consclls de Districte qui,

per dciegacio de l'Alcaldia, aprovaven els respectius

projectes, ]a qua] cosa era per I.lci cornpetencia

d'aquella.
El pressupost dedicat at programa va csscr de 180

milions per a I'any 1985; i de 840 per !'any 86

(d'aqucsts, 300 amb carrec al pressupost del 1987)

i 272,3 per a !'any 87.

La major part do les actuacions comprenen obres de

clavegueram, de pavimentacio i d'enllumenat, encara

quc alguna d'aquestes, pet fet quc es disposa ja d'al-

gun clement de la urbanitzacio, es refereixen a as-

pectes parcials.

Amb cis 1.292 milions (exceptuant-ne 95,55 del pres-

supost del 1987, Clue han estat gestionats per ]a Di-

reccio de Serveis de Projectes Urbans) s'han realit-

zat actuacions que representen:

57.485 ml de voreres

91.935,86 mz de calcades

5.712,70 nil de collectors

516 punts de llu n

Les quals es detallen per anualitats at quadre num.

7 A, B, C.

A mes del prograrna d'obres de vies locals, cal des-

tacar les actuacions de renovacions de la infrastruc-

tura urbana de la Ciutat Vella, lligades a I'AR1. El

programa (que amplia Its actuacions iniciades du-

rant !'any 1985) inclou 1 1 actuacions de reforma del

clavegueram i nova pavimentacio amb carrec als

pressupostos del 1986 i 1987, i unes altres 9 amb car-

rec a] del 1987. Coordinadament amb les obres, s'ha

procedit at millorament dels serveis en mat estat i at

millorament de I'enllumenat. En el quadre num. 8

es detallen les actuacions que han implicat una in-

versio de 104.400.178 ptes.

D'altres obres d'urbanitzacio igualment finalitzades

en aquest periode son les detallades at quadre num. 9.

S'ha realitzat tambe l'obertura o renovacio de diver-

sos carrers, en col•laboraci6 tecnica i economica amb

Quadre 7-A

Obres en vies locals any 1985
1. Pavimentacifi

Cal_ada - m 2
Voreres Total

Fmplarament Import Recobriment Renovacio Nova m2 m`

Agullers 2.974.557,00 0,00 300,39 0,00 0,00 300,39

Plegamans i Cap del Mon 2.721,654.00 0,00 217,22 0,00 0,00 217,22

Napols, de Gran Via a Auras March 12.907.238,00 324,31 3.179,12 0,00 83,19 3.587,22.

Urgell, de Gran Via a Floridablanca 7.489.663,00 5,409,74 0,00 0,00 183,19 5.592,93
Creu Coberta, de Joanot Martorcll a Watt 10.192.716,00 0,00 1.286,72 0,00 741,91 2.028,63

Alcolea, de V, Hongria a Av. Madrid . 3.899.945,00 143,00 0,00 277,64 615,94 1.036,58
Cami Cadena, de Parcerisses a Gran Via 1.038.917,00 0,00 0,00 245,96 0,00 245,96
Corral, de Viladecans a Sense Sortida 2.655.269,00 0,00 0,00 412,50 206,70 619,20
Badal , d'Andalusia a Burgos 2 .752.722,00 0,00 0,00 0,00 358,40 358,40
Pca. Eusebi Gdell (1' etapa) 2.302.190,00 0,00 0,00 1.421,24 0,00 1.421,24
St. Gervasi C., de Gral. Mitre a Arimon 9.422.374,00 0,00 1.196,40 0,00 695,46 1.891,86
Maignon, de Mare de Nu del Coll a Verdi 683.367,00 720,65 0,00 0,00 15,49 736,14
Sarjalet 1.326.405,00 445,22 0,00 0,00 98,64 543,86
Pia. Sarjalet 4.050.107,00 67,00 219,64 0,90 127,95 414,59

Valldoreix, de Sarjalet a Verdi 982.927,00 251,73 0,00 0,00 134,15 385,88
Verdi, de Maignon a Albigesos 4.166.356,00 0,00 876,66 0,00 105,71 982,37
Bda. Casa Mateu, de Dante a Granollers 5.470.158,00 0,00 0,00 888,35 503,93 1.392,28
Escultor Ordoiiez, de Maladeta a Deia 4.069.111,00 0,00 0,00 550,00 314,57 924,57
Alloza, de Pca. Stiller a Maladeta 3.288.923,00 0,00 0,00 420,60 176,16 596,76
Lancarote, de J. Torras a Guardiola i F. 9.584.222,00 0,00 0,00 340,20 749,10 1.089,30
Via Barcino, de Foradada a Ti. Parera 4.494.592,00 0,00 0,00 1.019,63 213,06 1.232,69
Passatge Taulat 8.175.764,00 0,00 0,00 572,00 344,00 916,00

Poligon Sud-oest del Besos ( 3' lase) 3.589 .899,00 0,00 0,00 0,00 2.758,00 2.758,00

'fora! 108 . 239.076,00 7.361,65 7.276,75 6.148,12 8.485,55 29 .272,07

els districtes municipals, la qual cosa ha significat

un total do 4.241 m=, amb un import de 62.551.446

ptes.

Com a actuacions dels Serveis Tecnics d'Obres Pu-
bliques caldria assenyalar la redaccio dels projectes

i la direccio de les obres de clavegueram, aixi com

la major part de les d'enllumenat corresponents als

projectes d'urbanitzacio redactats pet Servei de Pro-

jectes Urbans; s'han redactat aixi mateix alguns dels

projectes de pavimentacio. A mes, hi ha hagut mu-

tua col•laboracio amb l'esmentat Servei en diferents
projectes i direccio d'obres.

Finalment, cal assenyalar les obres d'iniciativa pri-
vada, que en nombre de 10, i amb un import de

374.618.313 ptes., han estat dirigides pels serveis tec-
nics d'Obres Publiques; aquestes han significat la ur-

banitzacio do 41.005 m-. Alguns d'aquests projec-

tes han estat redactats per les U.O. de Sanejament,
Obres de Vialitat i Enllumenat.

Quadre 7-A

2. Clavegueram

Longitud

Emplagament Import ( m) (tipus)

Agullers 1 .977.553, 00 38 D.25
Plegamans i Cap del Mon 5.491.632,00 80 D.40
Constanti 4 . 358.526,00 125 D.40
Miguel Flernandez ( 1' fase) 5 . 777.636,00 166,20 D.60
Lanzarote 6.883.783,00 122 T.130
Passatge Taulat 5.975. 490,00 136 D.60
Gran Via, de Bac de Roda a Fluvia 11.735.193, 00 137 T.130

Total 42 . 149.813,00 804,20

Quadre 7-A
3. Enllumenat

Emplagament
Import
pessetes

Ndm. punts
de Hum

Plata Catalunva 3.587.051,00 30,00
Vallespir 4.957.824 ,00 18,00
Baixada Casa Mateu 2.319.435,00 8,00
Frederic Rahola 6.606.315,00 17,00
Alcantera 3.172.267,00 11,00
Les Torres, entre Alcantera i Artesania 1.878.710,00 7,00
Les Torres , de J. Pinent a Mina Ciutat 792.273,00 12,00

Total 23.313.875,00 103,00

42



Quadre 7-B

Obres en vies locals any 1986
1. Pavimentacid

Calr;ada - m
Voreres Total

Emplacament Import Recobriment Renovacid Nova mz m2

Gignas 8.230.442,00 0,00 405,60 0,00 0,00 405,60
Escudellers Blanes, Agli, Pca. St. Francesc 11.299.827,00 0,00 435,50 0,00 0,00 435,50
Abaixadors 5.481.547,00 0,00 256,66 0,00 0,00 256,66
Pauses 2.319,034,00 0,00 108,00 0,00 0,00 108,00
Caputxes 6.039.301,00 0,00 289,28 0,00 0,00 289,28
Sardenya, de Gran Via a Aragd 19.631.324,00 0,00 2.523,23 0,00 410,35 2.933,58
Quetzal, de Badal a Riera Blanca 10.194.346,00 0,00 0,00 900,30 877,50 1.777,80
Rei Marti, de Gayarre a Priorat 2.588.034,00 0,00 0,00 223,29 141,60 364,89
Nord i Valls 4,275.690,00 0,00 0,00 462,50 245,00 707,50
Torres de Marina 2.967.001,00 0,00 0,00 382,00 192,80 574,80
Pontrodona, de Magallanes a Blai i rcparaci6
pay. zones Sian. habitatges LAZE 26.023.256,00 0,00 703,41 0,00 2.218,74 2.922,15
Pintor Tapiro 16.091.473,00 0,00 896,00 1.062,00 1.225,04 3.183,04
Plata Eusebi Guelt (2 Faso) 3.540.000,00 2.425,00 0,00 0,00 0,00 2.425,00
Pau Alcover, de Via Augusta a Angli 6.843.007,00 0,00 0,00 691,80 509,25 1.201,05
Demestre, de Via Augusta a Angli 6.437.282,00 300,00 0,00 260,50 580,00 1.140,50
Tray. Gracia, do M. Pelayo a Montmany 18.736.069,00 0,00 1.726,33 0,00 1.567,91 3.294,24
Verdi, de Trav. Dalt a Maignon 4.125.023,00 0,00 442,12 0,00 372,26 814,38
Pintor Pradilla 24.004.131,00 0,00 0,00 870,00 415,00 1,285,00
Alt, Baix i Mig del Turd 15.269.707,00 0,00 0,00 1.426,00 0,W 1.426,00
Dr. Cadevall 14.956.863,00 0,00 0,00 1.074,50 735,00 1.809,50
Arquitccte Josp Martorell 3.185.970,00 0,00 0,00 323,96 139,00 462,96
Miguel Hernandez 72.414.516,00 0,00 298,00 4.110,00 6.217,00 10.625,00
Alcudia, d'Eduard Tubau a Garrofers 5.614.329,00 0,00 0,00 407,00 793,00 1.200,00
Pintor Alzamora, d'Alcudia E. Ordooez 9.799.080,00 0,00 115,00 1.072,00 769,00 1.956,00
Pita-ores, de Cartella a Pintor Mir 7.597.998,00 0,00 0,00 520,00 505,00 1.025,00
Valldemossa, d'Alcudia a Esc. Ordonez 14.449.519.00 0,00 0,00 2.022,00 1.080,00 3.102,00
Joaquirn Valls, de Vinyeda a Rio Daneiro 7.968.299,00 0,00 0,00 691,00 639,00 1.330,00
Sense nom, de Formica a Santander 29.030.535,00 0,00 0,00 4.009,50 1.466,25 5.475,75
Hondures, de Ciutat d'Elx a Palencia 29561.912,00 0,00 0,00 3.450,00 2.278,00 5.728,00
Riera d'Horta, de B. de Palou a Virgili 46.500.285,00 0,00 4.760,00 0,00 2.848,50 7.608,50
Lutxana, de Taulat a Wad-Ras 1.519.301,00 1.263,00 0,00 0,00 0,00 1.263,00
Poligon del Besos 12.266.182,00 0,00 0,00 0,00 7.344,00 7.344,00
Pallars, de Fluvia a Bac de Roda 8.652.646,00 0,00 0,00 1.360,00 1.091,00 2.451,00
Concili Trento, de Puigcerda a Cantibria 8.949.570,00 0,00 0,00 1.190,00 1.145,00 2.335,00
Venecuela, de Selva de Mar a Treball 9.004.887,00 0,00 0,00 870,00 870,00 1.740,00
Rossello, de Dos de Maig a lndependencia 16.002.270,00 0,00 0,00 2.423,86 818,50 3.242,36
Puigcerda, de C. de Moura a Vene4ucla 7.071.787,00 0,00 0,00 1.044,00 696,00 1.740,00
Pallars, de Maresme a Puigcerda 17.520.446,00 0,00 0,00 2.321,00 1.083,75 3.404,75
Puigcerda, de Pallars a Venucuela 15.269.570,00 0,00 0,00 2.536,00 1.228,00 3.764,00

Total 531.432.459,00 3.988,00 12.959,13 35.703,21 40.501,45 93.151,79

Quadre 7-B
2. Clavegueram

Emplagament
Import
pessetes

Longitud
en metres

Seccio
tipus

Gignas 2.240.000,00 10,00 D.60
Escudellers Blanes 1.120.000,00 50,00 D.60
Abaixadors 5.726.888,00 75,00 D.70
Parses 2.735.525,00 33,00 D.40

Caputxes 1.120.000,00 54,00 D.25

Rei Marti, de Gayarre a Priorat 4.592.008,00 74,00 D.80

Nord i Valls 3.531.912,00 82,00 D.80 i D.60

Pau Alcover, de Via Augusta a Angli 8.765.895,00 112,00 T.130

Demestre, de Via Augusta a Angli 5.468.284,00 36,00 T.130

Verdi 18.826.526,00 242,00 D.60
Alt, Baix i Mig del TUr6 8.703.250,00 255,70 D.60
Dr. Cadevall 1[.464.706,00 186,30 D.80

Arquitecte Jose]) Martorell 5.863.103,00 102,50 OV. 60*90
Miguel Hernandez 4.031.382,00 95,70 D.60

Alcudia,cI'Eduard Tubau a Garrohcrs 5.148.305,00 66,00 T.130

PitAgores, de Cartella a Pinter Mir 8.425.282,00 93,00 T.130

Valldemossa, d'Alcudia a Esc. Ordonez l 1.431.427,00 164,90 T. 130

Sense nom, de Formiga a Santander 13.604.439,00 282,00 D.60

Hondures, de Ciutat d'Elx a Palencia 3.441.548,00 108,00 D.60

Lutxana, de Taulat a Wad-Ras 7.215.000,00 70,40 D.80

Vene4uela, de Selva de Mar a Treball 7.836.712,00 135,00 D.80

Pallars 25.266.272,00 502,00 OV.60*90

Rossello, de Dos de Maig a lndependencia 7.147.730,00 85,00 T.130

Total 173.706. 194,00 2.904,50

Quadre 7-B
3. Enllumcnat

Import
pessetes

Ntim. punts
de Ilum

Gignis 990.375,00 9
Fonollar 1.152.475.00 10
Escudellers Blanes 670.872.00 6
Abaixadors 570.280,00 5
Panses 373.873,00 3
Caputxcs 467.165,00 4
Quetzal, de Badal a Riera Blanca 2.783.322,00 8
Rei Marti, de Gayarre a Priorat 547.093,00 4
Nord i Valls 1.393.172,00 8
Torres de Marina 1.146.953,00 6
Fontrodona, de Magallanes a Blai i repa-
racio pav, zones vian. habitat.-es LAIE 2.698.468.00 20
Pintor Tapiro 4.996.683,00 18
Vallespir 5.416.137.00 16
Pau Alcover, de Via Augusta a Angli 1.208.051,00 5
Demestre, de Via Augusta a Angli 2.479.828,00 7
Trav. Gracia, de M. Pelayo a Monnnany 4.540.369,00 25
Pintor Pradilla 2.167.530,00 12
Alt, Baix i Mig del Two 4.204.611,00 18
Dr. Cadevall 3.579.509,00 13
Arquitecte Josep Martorell 1.750.070,00 5
Miguel Hernandez 12.018.229,00 49
Alcudia, d'Eduard Tubau a Garroters 1.453.699,00 7
Pintor Alzamora, d'Alcudia E. Ordonez 2.065.008,00 4
Pitagores, de Cartella a Pinter Mir 1.509.146,00 8
Valldemossa, d'Alctidia a Esc. Ordotiez 3.419.823,00 9
Joaquim Valls, de Vinyeda a Rio Janeiro 2.627.324,00 10
Sense nom, de Formica a Santander 5.824.901,00 16
Hondures, de Ciutat d'Elx a Palencia 4.750.022,00 16
Lutxana, de Taulat a Wad-Ras 2.060.269,00 5
Pallars, de Fluvia a Bac de Roda 3.444.033,00 11
Concili Trento, de Puigcerda a Cantibria 2.688.071,00 8
Vene`uela, de Selva de Mar a Treball 3.455.733,00 10
Rossello, de Dos de Maig a lndependencia 3.731.466,00 10
Puigcerda, de C. de Moura a Venecuela 2.485.740,00 7
Pallars, de Maresme a Puigcerda 2.485.740,00 12

Total 97.156.040,00 413

43



Of3R1S I'I:is!.i I:J ,

Quadre 7-C

Obres en vies locals any 1987
1. PavimentaciO

Calcada Total
'

Emplacament Import Recobriment Rcnovaeio Voreres m

Ataulf 17.626.852,00 0,00 758,00 0,00 758,00

Consell de Cent 29.497.338,00 0,00 4.972,00 706,00 5.678,00

Sants 40.992,000,00 0,00 4.653,00 212,00 4.865,00

Vial Dr. Ferran - Av. Pedralbes 4.607.260,00 0,00 433,00 273,00 706,00

Albert Pinyol 4.425.391,(XI 0,00 325,00 234,00 559,00

Navarro Reverter (Vallvidrera) 14.836.394,(X) 0,00 1.573,00 875,00 2.448,00

Farigola 7.509.117,(X1 0,00 1.039,00 568,00 1.607,00

Peril) 10.503.336,00 0,00 805,00 896,00 1.701,00

Lugo 9.718.931,00 0,00 1.221,00 814,00 2.035,00

Rembrandt 4,001.599,00 0,00 404,00 400,00 804,00

Das 4.400.761,00 0,00 242,00 545,00 787,00

Malats 23.717.017,00 0,00 3.460,00 648,00 4.108,00

Colombia 5.989.174,00 0,00 593,00 348,00 941,00

Pallars 17.650.972,00 0,00 1.650,00 2.291,00 3.941,00

Font Canyclles 12,000,000,00 0,00 530,00 1.070,00 1.600,00

Total 2117.476.142,00 0, 00 22.658 , 00 9.880 ,00 32.538,00

Quadre 7-C
2. Clavegueram

I:usp1acartrertl

Import

Pcssetes

Longitud
en metres

SecciO

tipus

Atatilf 2.185.328,00

Albert Pinyol 6.214.761,00 200,00 D.60

Navarro Revcrtcr 10.646.785,00 409,00 D.40

Collector llarranc de 1'1{spinugosa 21.500.000,00 1.0()(),00 D.40

Farigola 1.699.779,00 30,00 D.60

11erill 2.124.188,00 00,00

Lugo 0.596.390.00 97,00 D.60

Das 2.654.411,00 54,00 I).60

Malats 4.875.225,00 90,00 D.60

Colombia 10.435.308,00 124,00 T.130

Total 68.932.175,00 2.004,00

Resum

Pavintentacip Claveguerant Ennlumenat

Any Import Pts. Total m2 Import pls, Total 141. Import Ptes. N. punts Hum

1985
1976
1987

108.239 .076,00
531.432.459,00
207.476.142,00

29.272,07
93.151,79
32.538,00

42. 149.813,00
173.706,194,00
68.932,175,00

804 ,20
2.904,50
2.004.00

23.313.875,00
97.156.040,00
18.168.347,00

103,00
413,00
51,00

Tula) 847 . 147.677,00 154 !161,86 284.788.182,00 5.712,70 138.638.262 , 00 567,00

Quadre 7-C
3. Enllumenat

Emplacament

Import
Pessetes

Nurrr. punts
de Hum

Vial Dr. Ferran-Av. Pcdralbes 625.734,00 3,00

Albert Pinyol 440.589,00 8,00

Peril) 1.359.781,00 17,00
Rembrandt 1.135.752,00 4,00

Lugo 1.649.895,00 15,00

Font do Canyelles 1.800.000,00
Das 856.596,00 4,00

Malats 6.000.000,00
Colombia 800.000,00
Pallars 3.500.000,00

Total 18 . 168.347,00 51,00
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Actuacions Ciutat Vella

Quadre 8

Actuacions a In Ciulat Vella. Pavimentacions i Clavegueram - 1987

Pavimentacio Clavegueram

Emplacamenl Import m2 Renovacio Import Longitud Secc. tipus

Portadores 2.80 1.637,00 118,25 4.723.649,00 53,00 D.50

Espaseria 8.54 1.349,00 288,00 7,412.386,00 72,00 D.50

Consellers 2.359.433,00 100,00 2,551.760,00 27,00 D.50

Agullers 11.273.970,00 380,85 1,855.823,00 Reforma Reforma

Bonaire 7.497.070,00 315,00 7.539.091,00 95,00 D.50

Volta d'En Dusai 2.648.694,00 107,05 3.250.777,00 40,00 D.40

Forratgeria 2.983.512,00 120,75 3.218.686,00 40,00 D.40

Calders 8.291.453,00 348,40 7.518.456,00 95,00 D.50

Trompetes 2.931.105,00 122,37 4.531.069,00 53,00 D.40

total 49.328.223,00 1.900,67 42.601.697,00 475,00

ns a la Ciutat Vella. Pavimentacions i Clavegueram - 1986

Pavimentacio Clavegueram

Emplar;ament Import m2 Renovacio Import Longitud Secc. tipus

Esparteria 15.700.175 764,50 7.166.942,00 95,00 D.50

Vidrieria 6.096.361 297,00 5.966.923,00 96,00 D.70

Arc de Bufanalla 2.840.285 128,00 2.494.218,00 33,00 D.40

Tamborets 3.030.879 144,00 2.494.218,00 36,00 D.40

Ases 8.425.640 335,00 4.203.116,00 65,00 D.50

Dames 2.738.052 108,00 4.253.257,00 60,00 D.50

Malcuinat 1.965.478 75,50 3.110.792,00 46,00 D.50

Sabateret 3.515.371 136,50 2.988.784,00 50,00 D.40

Triangle 2.945.820 114,00 3.012.575,00 50,00 D.50

Corrctger 4.654.494 181,50 4.394.480,00 75,00 D.50

Hostal de Sant A ntoni 3.159.400 122,38 2.988.784,00 50,00 D.40

Total 55 . 071.955 2.406 , 88 43.074 . 089,00 656

Enllumenat - 1986-1987

Emplacament

Import
pessetes

Mm.
punts hum

Esparteria 835.099,00 11,00

Vidrieria 405.509,00 5,00

Arc de Bufanalla 209.007,00 3,00
Tamborets 220.993,00 3,00
Ases 543.309,00 5,00
Dames 196.609,00 3,00
Malcuinat 202.807,00 5,00
Sabateret 315.862,00 4,00
Triangle 328.259,00 4,00
Corretger 418.012,00 6,00
Hostal de Sant Antoni 303.467,00 4,00
Portadores 270.476,00 3,00
Espaseria 399.999,00 6,00
Consellers 180.317,00 3,00
Agullers 800.000,00 9,00
Bonaire 1 .199.999,00 8,00
Volta d'En Dusai 298.220,00 3,00
Formatgeria 302.943,00 3,00
Calders 799.411,00 8,00
Trompetes 399.673,00 4,00
Canvis 139.337,00 2,00
Guillem 799.281,00 4,00

Total 9 . 568.589 , 00 102,00

Resum

Pavimentacio

Any Import Ptes. Total m2

1986
1987

55.071.955,00
49,328,223,00

2.406,88
1.900,67

Total 104.400 .178,00 4.307,55

Resum

Clavegueram

Any Import Ptes. Total m2

1986
1987

43.074.089,00
42.601.697,00

656,00
475,00

Total 85.675.786,00 1 . 131,00

Resum

Enllumenat

Any Import Pies. Total m2

1986
1987

9.568.589,00 102,00

Total 9 . 568.589 , 00 102,00
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Quadre 9

Altres obres . A. Pavimentacio

Cal_ada M2
Voreres Total

Emplagameat Import Recobrirtient Renovaci6 Nova m2 m2

Lourdes, de Mare de Deu Coll a C. Angels 27.260.505,00 0,00 0,00 1.262,50 460,63 1.723,13
M. de Deu Coll, de Fastenrath a Lourdes 15.003.631,00 0,00 0,00 290,50 240,00 530,50
Baixada Brits, de Verdi a Sostres 7.726.628,00 0,00 0,00 654,75 406,50 1.061,25
Teodor Roviralta, J.M. Florensa a escal. 21.448.059,00 0,00 0,00 2.645,75 1.662,50 4.308,25
Sector limitat pets carrers Josep Millan
Gonzalez i Joan Cortada 53.798.400,00 0,00 0,00 1.171,50 683,32 1.854,82
Cami Baix Can Santa (2' Fase) 2.998.976,00 0,00 0,00 931,50 0,00 931,50
Madame Buterfly-Poi. Vallvidrera-Les Planes 7.353.955,00 0,00 0,00 1.540,00 0,00 1.540,00
Pi i Forcat (2' i 3' Fase) 2.995.054,00 0,00 0,00 872,50 0,00 872,50

Total 138.585.208, 00 0,00 0,00 9.369,00 3.452,95 12.821,95

C. Enliumenat

Empla£ament
Import
pessetes

Ntim. punts
de Ilttm

Teodor Roviralta 7.480.085,00 29,00

Total 7 . 480.085 , 00 29,00

B. Clavegueram

Import Longitud Seccio
Emplacament Pessetes en metres tipus

Teodor. Roviralta 22.075.576,00 455,00 D.80, T-130
Madame Buterfly 5.939.399,00 212,00 D.30
Doctor Pi i Molist 1.243.318,00 20,00 D.30

Total 7.182.717, 00 687,00

Quadre 10

Campanya asfalt . Resurn

N6m-
Calcada in Voreres Total

Anualitat Import Actuacio Recobriment Renovacio Nova 1112 m2

1983 197.355.968,00 32 62.592,00 22.440,87 0,00 6.401,85 91.434,72
1984 120.841-182,00 9 26.610,04 15.639,18 1.732,40 3.941,53 47.923,15
1985 183.011-304,00 45 130.574,59 6.360,94 0,00 5.555,27 142.490,80
1986 143.072-779,00 16 14.670,01 17.416,63 0,00 5.330,43 37.417,07

Totals 644.281.233,00 102 234 . 446,64 61 . 857,62 1 .732,40 21.229, 08 319 .265,74

Rcsum carril bus

Nombre
Calgada Total

Any actuacions Import Recobriment Renovacio Voreres m`

1985 3,00 46.023.483 5.836,00 9,553,11 500,05 15.889,16
1986 4,00 46.676.298 10.962,93 6.153,88 232,81 17,349,62

Total 7,00 92.699.781 16.798,93 15.706,99 732,86 33.238,78

Resum conservacio preventiva

Nombre
Cal4ada

Total

Any actuacions Import Recobriment Renovacio Voreres m2

1986 11 30.724.689 27.810,07 867,80 221,96 28.899,83

Total 11 30.724. 689 27.810 , 07 867,80 221,96 28.899,83
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•1CClOI'S a) Acluaciuns municipals en cul•IccUVs

C'ol•Icclor Impart Data inici Llargada Tipus

Collector al Parc do la Ciutadella pcr 299 tubular

al desgua s del 1'arlament 14.750.(HXI,- 1-4-86 l20 semivisitable

Cal•Icc[or Numancia-Viriat
(I' Fasc solucin rona Iistaci6 Sants) 24.523.505,- 7-I -86 112,4 rn

volts
3,43 m2

Cal•Ict:[or Numancia-Viriat
]56

volts
49 m23(2a Fasc SOIUCIn %Ona EstaciG Sants) 60.DDO.OOf),- 17-9-86 m ,

f?ncarrilamcnl del "forrcut de la 611,8 m 130

'forte Vella (forte 13arb) 26,414.092,- 24-11-86 150,3 m tubular

lncorporacin do Ics wnyucs do la

Pocsia i do Sant Ccbria a calaix

I'intcrccptor do Ricres 17.783.835,- 45 m 5 x 2,20

Collector del Raval
(l" Fasc sift a Ics !65.466.883,- 18-9-86 234 m silo

Collector del Raval

(3.° Fasc)

Sifci pcr aigiics pluvials al

c/. Calabria-Avgda. de Roma rota el
F.C. 75.241.092,- 1-7-86 16D m sifo

Interceptor de Ricres, desguas al riu

13esbs 8.876.417,- 3-6-85 16D m escollcra

Clra. Csplugucs (I.' fuse) 40.000.OOD,- IS-3-85 450 rn T-130

h) Achtacions Pinan4;uics pcr altres insliWCions

('ol•Icctnr Import Data inici Pinan^ament Llargada Tipus

li.l. Acluacions del I'la de Sartejarncnr

Mctropolitit

Ampliaein del col-lector del c/. Prim-tram Corporacin

inferior de la Riera d'Nurta Metropolitans calaix

(I' fase Cristohal do Mourn al Mar) 184.949.918,- 24-2-86 Barcelona 958 m S,IOx 1,95

Anipliaeici clcl col•Icctor del cf. Prim-tram

inferior do la Riera d'Horta Junta calaix

{2" fase Pcre IV-Crisrnhal de Moura) 92.883.373,- 8-9-8G 5anejament 467 m S,IOx I,95

Ampliacio del Col•Iccux de la Riera Blanca .Junta calaix

{ I !' fase) 537.900.000,- l0- l 1-86 Sanejarnetu 900 m 2 x 4,50 x 3
Corporacin

Mctropolitana
Barcelona

(80.000.000)

h.2. Actuaciuns Iligadcs a la Vila Olimpica

Construccici d'un sifo als voltants de ]a

PIa4a do Ies Glixics a I'eix Padilla -
Pamplana sots Ics vies tlel F.C. (L fase) 49.882.982,- Corporacin

Metropolitans
Barcelona 400 m sifo

Construccio d'un sifo als voltants do la Corporacin

Playa do Ics C;Ibrics a I'cix Padilla- N1eu'opolitana

Pa mp lona rota les vies del F.C. (Z:" fast) 94.828.909,- 21-12-86 Barcelona sifo

Col•]ector Rda. del Cuinardo, Castillcjos i Accessos Boca volts

Manso Casanovas 79-324.57Q- 15-8-85 Sud de ]a Rovira 275 m 1,75 nt'

Xarxa col^lcctors Boca Nord Accessos Boca

de la Rovira 79-597.748,- 24-4-86 Nord de la Rovira 27S m diversos

2' fase Cinturo Litoral

Co]lector c/. Roman Macaya, de Construccio d'un

Lister a Teodor Roviralta 12.039.947,- I1-I1-85 punt al c/. 376 m diversos

Koman Macaya

Collector al c/. Josep Garf 29.133.269,- 27-1-86 Itinerari alterna- 288,5 m Tubular
tiu Bonanova 130

Col•Icctor al c/. Montevideo 7.167,425,- 3-11-86 Itinerari alterna- ]67 m Tubular
tiu Bonanova

Collector al c/. Quatre Camins 11.712.OOD,- 3-10-86 Itinerari alterna- 167 rn Tubular
tiu Bonanova 130

Col•Iector Fclip 1[ 20.023.842,- 7-4-87 Pont a Bac de 465 m tubular
Rods

Collector Rda. Sant A4arti, de Urbanitzacio Rda.

Poru de] Trcball a Ftuvia 2L956.056,- 15-1-86 Sant Mart{ 603 m tubular

Obres de millorament de la
connectivitat urbana

L'any 1983 es finalitza la 1? fase de l'ampliacio de

la seccio del carter de la Riera Blanca, consistent en

dos ponts de 3 trams isostatics rota el Ferrocarril Me-

tropolita. L'estructura csmentada, d'una gran com-

plexitat, ha tingut un cost total do 127.156.011,-

ptes-

S'ha redactat un projecte de la 2^ fase, el qua! con-

sistcix en un pont sofa la RENFE en una de les sec-

tions de mes transit ferroviari del psis, amb un im-

port de 164.044.000 ptes.; 1'inici de les obres es pre-

vist scurf termini. Ha estat redactat el projecte de

Pont arc de 34 m de llum al c/. Roman Macaya, so-

bre el barranc del Frare Blanc, d'un import

25.419.806,- ptes.

Cal assenyalar igualment la 1 a fase de la urbanitza-

cio de la Via Julia, amb un import de 135.770.145,-

ptes., que fou acabada el juny del 1984, i que signi-

fica 21.965,25 m'.

S'had'assenyalar tambe la col•laboracio en les obres

d'enderrocament del viaducte d'Alfons X sofa la di-

reccio de la U.O. d'Obres de Vialitat.

Finalment, cal esmentar el projecte de renovacio i

de remodelatge de la Ctra. del Carmel, la 1 a fase de

la qua! to un import de 45.781.052 ptes.

Pont del C. Roman Macaya

77-
i^@' "' .. ,.,

Pas sofa la R E N F E
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Campanya d'asfalt i millorament
carril-bus

Seguint la pauta ja iniciada en el quadrienni 1979-83,

s'ha realitzat durant els estius campanyes de reno-

vacio de paviments i de recobriments asfaltics. Les

actuacions, que en la seva majoria afecten vials amb

elevades intensitats de transit, s'han concentrat en

el mes d'agost, i, parcialment, en la segona quinze-

na de juliol i la primera de sctembre, per evitar al

maxim possible la incidencia negativa que tenen

aquests tipus d'obres sobre la circulacio rodada.

Les consignacions pressupostaries que en els pres-

supostos s'han assignat a la campanya d'asfalt s'han

completat, principalment els anys 1983 i 1985, amb

part de la consignacio de Conservacio Ordinaria de

paviments; el total d'actuacions, per un import de

644.281.233 ptes., ha afectat 319.265 m2 de pavi-

ments (112 actuacions).

Dins la campanya d'asfalt s'ha destinat, els anys 1985

i 1986, una consignacio especifica de 50 milions ca-

da any a millorament i reforcament dels paviments

dell carrils-bus dels carrers que, tot i no disposar de

carril-bus, tenen mes elevada fregiiencia de pas

d'autobusos. Cal destacar, en aquest sentit, l'actua-

cio en els carrers Dr. Pi i Molist i Inddstria. En les

dues anualitats expressades s'han invertit

92.699.781,- ptes., amb les quals s'ha cobert super-

ficie de paviments de 33.239 m2.

Al quadre num. 10 es resumeixen les actuacions aixi

coin les I 1 actuacions de conservacio preventiva rea-

litzades ]'any 1986 per un import de 30.724.689,-

ptes.

Actuations en grans col-lectors

A Iii efecte de solucionar dcfinitivament cis proble-

mes d'inundacions que, a consegiiencia de la insufi-

ciencia de la xarxa, afectaven periodicament diver-

ses zones de la ciutat, especialment la seva part m6s

baixa, s'ha iniciat la redaccio d'un Pla General de

Clavegueram que consisteix en primer hoc en una

analisi del funcionament de la xarxa actual i, a la vista

dels resultats, es redactara una proposta d'actuacions

per solucionar els problemes existents actualment i

garantir el correcte funcionament de la xarxa amb

un horitzo de 25 anys.

El Pla, la redaccio del qual esta molt avancada, es

desenvolupa amb les mes modernes tecniques d'in-

formatica, i ha exigit la rcalitzacio de diversos mo-

dels matematics, aixi coin la implantacio d'una xar-

xa de 20 pluviometres de registre digital, explotada

en col•laboracio amb la Catedra de Fisica de ('Aire

do la Universitat de Barcelona, i d'una altra de 20

limnimetres, que permetra el calibrat del model i el

control del funcionament de la xarxa.

Els estudis del Pla han permes solucionar el proble-

Quadre 12

Ouadre 1 - Canalitzacions

Any SCAB FECSA CGE CTNE ENHER HECSA "total

1983 100 180 192 51 36 37 596

1984 87 182 139 81 25 65 579

1985 114 265 200 63 23 58 723

1986 140 324 212 68 54 67 865

uadre 2 - Preses

Any SCAB

1983 792
1984 917
1985 1.030
1986 971

uadre 3 - Reparacions

Any SGAB

1983 3.268

1984 3.273
1985 3.581
1986 3.733

uadre Resum 1979 - 1986

FECSA CGE CTNE ENHER HECSA Total

377 820 46 47 84 2.166

445 754 69 122 79 2.386

554 828 60 88 114 2.674

743 1.214 57 78 134 3.197

FECSA CGE CTNE ENI-IER HECSA Total

1.868 2 . 396 - 210 320 8.062

1.871 1.926 - 195 359 7.624

2.127 2. 141 - 174 352 8.375

2.123 4 . 425 - 225 404 10.910

Any Canalitzacions Ramals Urgencies Total

1979 716 2.328 6.336 9.380
1980 697 3.162 10.481 14.340

1981 753 2.432 9.522 12.707

1982 698 2.506 10.478 13.682

1983 596 2.166 8.062 10.824

1984 579 2.386 7.624 10.589

1985 723 2.674 8.375 11.763

1986 865 3.197 10.910 14.992
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Actuations a grans collectors
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Espigons de dcfertsa

Re^^erreracro cle platges

ma d'inundacions a la Pia. Cerda, amb una inver-

sio realment minima -14.054.906 pies.- cn com-

paracio amb la magnitud del problema solucionat.

Igualment han permes iniciar importants obres a la

Riera d'Horta i a la Riera Blanca, actuations finan-

^ades per la Corporacio Metropolitana i, ates que

eren incloses en el Pla General Metropolita, per la

Junta de Sanejament.

Cal destacar les obres que han de resoldre les inun-

da^ions a 1'entorn do l'estacio de Sants, als carrers

Valencia, Mallorca i Av. do Roma, el Raval i Ciulat

Vella, aixf tom a la Pia. de les Glories. Aaquesta ul-

tima actuacio esta finan4ada per la Corporacio Me-

tropolitans de Barcelona dins 1'operacio de soterra-

ment de la linia del ferrocarril i mes concretament

amb relacio al Salt del Boc, que s'ha aprofitat per

a la realitzacio d'un sifo de gran capacitat.

Entre les actuations mes importants cal destacar la

redaccio del projecte de drenatge del sector del Bo-

gatell Sud-Est, en col•laboracio amb 1'organ Espe-

cial de Gestio del Front Maritim del Poble Nou, amb

un pressupost de 5.993.774.526,- pies. Igualment

s'han acabat els projectes de collector a la Ciutat

Vella i al Raval i esta molt avan^at el projecte del

interceptor del Sud-Oest de Montjuic.

AI Quadre num. I 1 es dctallen les actuations mes im-

portants cn col-lectors.

Defensa regeneracio de platges

El dia 2-II-1985 s'iniciaren les obres de defensa do

les sortides al mar dell sobreeixidors de pluvials del

c/. Ferrocarril, per un import de 119.000.000 milions

de pies. Amb 1'actuacio esmentada, que continuava

les anteriorment realitzades als sobreeixidors del c/.

Ginebra i del Bogatell, es pretenia garantir d'una

banda la corrects evacuacio de les aigues pluvials rota

qualsevol circumstancia i, d'altra banda, defensar

la platja en el sector de la Mar Bella i crear una nova

platja entre aquests espigons i els del Bogatell.

Durant 1'any 1986 es van realitzar 3 actuations com-

plementaries als 3 espigons, per un import total de

10.442.311,- pies.

Anualmcnt, s'ha realitzat, amb els mitjans del Parc

do Maquinaria, un remodelatge dels perfils, i, en

col•laboracio amb el Servei d'Extincio d'Incendis i

Salvament, una retirada de les pcdres mes grans si-

tuades en profunditats de fins a 3 m. A 1'estiu del

1986 es reaiitza, a mes, un transvasament de sorres

des del canto de Llevant al de Ponent de I'espigo del

c/. Ginebra; es transvasa un volum duns 35.000

m'.
Amb la «compartimentacio» de les platges de Lle-

vant, definida pels 4 espigons actualment existents,

s'ha establert lcs bases que permetran la definitiva

estabilitzacio de les platges.
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Altres actuations

Calcs i Canalitzacions

El nombre do trcballs, segons cs pot veurc cn cl yua-

dre ntim. 16, ha tingut una cvolucio dcsigual els da-

rrersanys, en el yuals, despres d'havcr passat Pcr un

minim I'any 1984, es repren un augment l'any 1985,

yuc s'acccntua 1'any 1986 i continua durant el ] 987.

Les linics yue han marcat 1'actuacio municipal so-

bre ayuesta yiicstib durant els darrcrs anys han estat:

- Accelcracib dell tramits de llicencia.

- Una mcs elevada exigencia de yualitat en les rc-

posicions dcls Paviments.

- Programacio dcls trcballs en coordinacio amb

1'Area do Transports i Circulacio i amb la Guardia

Urbana pcr disminuir-ne la incidencia negativa so-

bre el transit rodat i les molesties ocasionades al tran-

sit do vianants.

- Informatitracio dcls proccssos.

En e] yuadre ntam. 12 es dctalla el nombre d'actua-

cions yuc I'any 1986 signifiyucn un total de 14.992

(sense incloure els trcballs do les contractes de con-

scrvaci6 del clavcgueram dcls scmafors i do

1'cnllumcnat).

Aparcaments subterranis

Per encarrec de la SPM d'Aparcaments es va treat

un equip Format per tecnics do la Direccio per rcdac-

tar divcrsos Projectes. S'ha redactat un total de 9 Pro-

jectes Per un import d'adjudicacio de

1.567.18().362,- ptcs. cn col•laboracio amb el Di-

rector Tecnic de laSPM d'AParcamcnts. [gualment

els equips esmentats han assumit la direccio d' un to-

tal d' 1 1 aparcamcnts, amb un import d'adjudicacio

de 2.301. ] 60.104,- Ptes.

Finalrnent, cal Posar en relleu ]es tasyues desenvo-

lupades en matcries de laboratori d'aigiies residuals,

laboratori fatometric i del Parc de Manipulacio i

Emergencies.

Quadre 13

Aparcaments subterranis ( 1983-1987 ) Projectes i directions d'obres

Firnpla4ament Data projecte Num. places Pressupost Data inici Data Acabament

Av. C;audi Juliol 1982 370 166.593.186 Abril 1983 Octubre 1984

C/. Menendez Pclayo Juliol 1982 300 164.944.563 Abril 1983 Mari 1985

Playa del Sol Juliol 1982 260 120.539.972 Juny 1983 Octubre 1984

P. Sol do Baix Juliol 1982 228 89.743.785 Pendent d'execucio -

Pla^a del Nord Febrer 1983 244 178.574.438 Pendent d'execucio -

Cf. Vilardell Maig 1983 405 275.298.944 Pendent d'execuci6 -

Playa Gal•la Placidia Febrer 1986 329 218.433.647 Agost 1986 Prevista agost 1987

Passcig Valldaura Abril 1986 253 173.051.827 Agost 1986 Prevista agost 1987

C/. Olcsa-l^elip I[ En curs do redacci8 245 180.000.000 Pendent d'execucio -

"Ibtal 2.634 1. 567.180.362

Aparcaments subterranis (1983-1987 ) Directions d'obres

EmplaGamcnt Data projecte Num. places Pressupost Data inici Data Acabament

C/. Urgcll Febrer 1986 432 337.499"742 Agost 1986 En curs d'execucio

Av. Franccsc Cambo Febrer 1986 43S 396.480.000 Octubre 1986 En curs d'execucid

Total 867 733.979.742

Quadre 14

Reparacih de tanques metal•liques i de doble ona Senyalitracio de desperfectes a la via pnblica
(tanques de precautions)

1983 ................................................. 99 actuacions

1984 ................................................. 62 >)

1985 ................................................. 240

1986 254 >>

Aparcament subterrani

1983 ................................................. 2.472 actuacions
1984 ................................................. 2.373 >>
1985 ................................................. 4.095 >>
1986 C385 >>
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P ROJECTES U HANS

La foria densitul de Barcelona, la seva estrucluru

compacta, l'ahsencia de grans espais lliures on uhi-

car noves funcions i, en definiiiva, la comptexital del

context fun imprescindihle una vivid moll projectual

dels problernes urbans.

El projecle no es tan sots el document necessuri per

a la conlractacio de les obres, sing el mecanisme de

verificacio de la planificacio, la constatacio que les

hipolesisfuncionals son fuctihles i la possibilitat de

col- laborar en lermes morfologics en la conslruccio

de la Ciutut.

En aques! sentit, la classica trilogia vi!ruviana «Fir-

inilas, utilitas, venuslas)?, quefa rcf'erenciu a to soli

desa, lufuncionalitat i i'esletica de les constructions,

continua essent valida per dejinir la forma d'actuar.

El Projecte hu d'esser unilari. No es pot entendre ni

gestar corn una simple juxlaposicio d'especiulitats,

sine que ha d'es.ser conformal des d'una unica visio.

El projecle tarnbe ha de tenir el seu autor. Recupe-

rar l'uutoria i, per tan!, la personalitat i la tendencia

en ell projectes es quelcoin imprescindihle en el camp

de l'obra ptiblica, tan sovinl anodinu i inexpressiva.

Aquesl objectiu s'uconsegueix tic, vegades projectant

des del mateix Ajuntuntenl i, d'ultres, encarregant

ell projectes a professionuls aliens a aquest. Aix(du-

rant el quadrienni 1983-87 han estat encarregals al-

guns projectes a fora i la majoria han estat redaclat

pels tecnics municipals. L'esforc dels durrers anys

vu, doncs, pet curd( que els projectes urban siguin

conduits per bons funcionaris, que son tambe ex-

eel- len is professionals.

L'espai public tom a base
de 1'estructura urbana

L'espai urba, entes com a buit entre les edificacions

amb capacitat per definir I'estructura urbana, ha de

tenir un ordre propi, format mitjan4ant Ileis com-

positives i projectuals autonomes. Morfologicament,

la rao de ser de 1'espai urba neix, en principi, de la

dialectica entre la confrontacio del buit i les arqui-

tectures que el limiten, o de la seva autonomia res-

pecte a Ics vores, pero en qualsevol cas el seu carac-

ter esta marcat per una doble exigencia: el reconei-

xement do la seva condicio de component essencial

de I'estructura urbana, amb les implications funcio-

nals que aixo comporta i, alhora, la seva formacio

com a episodi urba significatiu i reconeixible.

Aquesta doble connotacio estructural i significativa

ha estat sempre present en la formacio dell nostres

espais urbans, i constitueix una nota essential de la

cultura urbanistica curopea, sobretot a partir de la

seva aplicacio en les dues estructures urbanes mes ca-

racteristiques: la pla4a i el carrer.

A Barcelona, les influencies de les tesis sobre I'espai

urba originades arran del Moviment Modern no fo-

ren gaire diferents de la resta d'Europa, pero el rit-

me d'urbanitzacio fou molt mes lent, sobretot des-

pres de ]a Guerra Civil. El « desarrollismo» dels anys

60 amplia els limits edificats de Barcelona, pero

d'una manera tan caotica que no es pot parlar amb

rigor de nous espais urbans acceptables. Es construei-

xen novel arees residencials, pero ni tan sots s'urba-

nitzen els carrers, i nomes se subministren els serveis

minims indispensables perque els habitatges puguin

funcionar en el seu sentit mes primari. Tampoc no

es duen a terme obres importants d'infrastructura

urbana, amb excepcio d'una part del primer cinturo

de ronda, dels trams inconnexos del segon cinturo

i l'inacabat tunel de la Rovira.

A consegiiencia de tot aixo, ha catgut i cal encara

ourbanitzar a posteriori>> i dotar de tots els elements

que componen l'espai urba tins barns amb una gran

densitat d'cdificis d'habitatges que avui son ja gai-

rebe obsolets. Aqucst es el cas d'espais tan impor-

tants corn ]a Via Julia o el carrer Prim, els quals, tot

i estar limitats entre una gran quantitat d'habitat-

ges, no arribaren ni tan sots a esser asfaltades. S'in-

vertia aixi el bon ordre traditional d'urbanitzar pri-

mer i edificar a continuacio.

En aques! sentit, 1'horitz6 del 1992 pot tenir, des del

punt de vista urbanistic -mes enlla de les obvies con-

sideracions esportives i de rellancamcnt de Barcelo-

na- una clara finalitat: aglutinar esforcos tecnics

i economics per fer un gran salt en el deficit d'urba-

nitzacio i d'infrastructures clue avui pateix Barcelo-

na. Aixo no es, d'altra banda, nou, ates que els dos

esforcos mes importants de creacio d'espai urba qua-

lificat que s'han dut a terme despres del Pla Cerda

es corresponen amb les expositions internacionals del

1888 i del 1929, amb motiu de les quals es crearen,

respectivament, els pares de la Ciutadella i de Mont-

juic. Si tenim en compte, a mes, que per raons cli-

matologiques i culturals la nostra cultura urbana ha

estat sempre molt lligada als carrers i a les places corn

a escenari de relacio social, entendrem facilment que

una bona part de la politica de renovacio urbana de

Barcelona sigui justament la creacio de noun espais

urbans i el millorament dels existents. El convenci-

ment que 1'espai urba qualificat implica una contri-

bucio molt positiva per a Barcelona coin a capital

constitueix, aixi mateix, un factor que ha ajudat a

forjar la concepcio de la politica esmentada. En

aquest sentit, la construccio d'espais urbans signifi-

catius i monumcntalitzadors corn a signes de capita-

litat es molt rendible si es to en compte la seva efica-

cia coin a signes d'identitat.

Aquesta produccio extensiva de nous espais urbans

implica alguns aspectes previs:

En primer Iloc, el retorn a I'espai public del valor

d'element estructurador del teixit urba. Cal afirmar,

en oposicio a la idea que la ciutat es conforma basi-

cament des dels edificis i que els espais entre aquests

son intersticials, la necessitat de dissenyar els espais

buits amb la finalitat de crear-hi places, carrers i jar-

dins. La dialectica edifici-espai urba com a configu-

rador de la seva forma, o fins i tot de la seva auto-

nomia, ha estat, per tant, una exigencia de partida.

En scgon lloc, la redaccio dels projectes urbans coin

a projectes unitaris d'autor en el sentit abans esmen-

tat. Una visio ingenuament funcionalista de t'espai

n'havia reduit la projectacio a una suma d'especia-

litats. Aixi, un projecte de placa era la suma de pro-

jectes tecnics de jardineria i d'arbrat, de sanejament

i de drenatge, d'enllumenat, de pavimentacio, etc.

Es obvi que aquestes visions tecniques parcials son

necessaries per at bon funcionament i definicio de

t'espai, pero no son per elles mateixes suficicnts, pet

fet que no se'n pot palesar una visio unitaria.

En tercer Iloc i finalment, cal entendre que es posi-

tiu que 1'espai urba sigui produit des do la superpo-

sicio de funcions primaries i secundaries o de signi-

ficacio. Es evident que per un carrer han de passar

cotxes, i, per tant, en procedir at seu disseny, cal te-

nir en compte els problemes de circulacio, pero, tan-

mateix, <<un carrer no es una carretera». La diferen-

cia rau precisament en les funcions secundaries i en

els significats, es a dir, en tot alto que, a mes de sa-

tisfer les exigencies tradicionals, fa possible que el

carrer sigui concebut coin un espisodi urba rcco-

neixible.
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Els tipus d'actuacio

Les actuations sobre els espais urbans han respost

a diferents tipus d'actuacio:

Actuations de recuperacid:

Exemples significatius en son:

- El Monument al Dr. Robert, de Josep Llimona,

dins la nova ordenacio de la Playa Tctuan.

- Els Fanals de Pere I'alques -que havien estat al

Cinc d'Oros- dins I'operacio de reciclatge de 1'Avin-

guda Gaudi.

Actuations do restauracio:

- Exemples significatius en son:

- La Playa de Prim, a Sant Marti de Proven^;als.

- Els carrers de Barnacentre, a la Ciutat Vella.

Actuations de reciclatge:

Aquestes impliquen una restauracio menys conser-

vadora, en la qual s'introdueixen elements Woos.

Exemples significatius en son:

L'Avinguda Caudz:

L'obertura de la via diagonal que coznunica visual-

ment el temple de la Sagrada Familia, d'Antoni Gau-

di, i 1'Hospital de Sant Pau, de Lluis Domenech i

Montaner, sorgeix de la proposta que desenvolupa
l'arquitecte frances Leon .laussely el 1945.

En el periode modernista, tai tom reflecteixen els es-
crits de I'epoca de Puig i Cadafalch, la burgesia bar-

celonina demanava la jerarquitzacio de la trama Cer-

da -tan isotropa i funcional- a la manera parisen-

ca, es a dir, a traves de 1'establiznent de vies civiques

singulars que connectessin edificis monumentals tot

establint roves visuals i Woos punts de perspectiva.

En el cas de 1'Avinguda Gaudi, les cruilles de

1'Eixample prcncn tot el protagonisme i puntuen un

itinerari de quatre trains diferenciats.

Malgrat 1'essencia representativa -origen concep-

tual del seu tra^at-, ja en la seva primitiva execu-

cio na es va dur a terme 1'organitzacio de la via amb

us prioritari de «promenade». Aixo no obstant, la

perdua d'identitat Ia va assimilar a un carrer mes de

1'Eixample, un carrer que, a mes, en incrementar el

transit de les prototipiques cruilles, dificultava ex-

tremament la circulacio a la zona.

La urbanitzacio de I'Avinguda Gaudi recupera, tom

a via civica, mitjan^ant 1'establiment d'una rambla

central, 1'itinerari entre les dues fites ciutadanes, i

commemora amb la seva restitucib els briIlants ini-

cis de la urbanistica municipal del conjunt de Barce-

lona, ara fa aproximadament vuitanta anys.

La rambla civica to en els seus quatre trams un ca-

racter diferenciat per poder establir la multiplicitat

d'usos requerida per les illes residencials. En aquest

cas, les cruilles de 1'Eixamplc prenen tot el protago-

nisrne coma «squaresr>, i puntuen amb la recupera-

cio de les columnes del Cinc d'^ros de Pere Falques

1'itinerari emmarcat pels dos grans monuments.

Avinguda Gaudi

Avinguda 11^1az^ia Cristlna

_^^

L'Avinguda de Muria Cristina

L'eix monumental que defineixen la Playa d'Espa-

nya i el Palau National es un dels espais urbans mes

significatius de Barcelona. Com a tai, es un dels sig-

ner d'identitat mes potents de la ciutat, no nomes

quart a conjunt monumental i arquitectonic, lino

tambe tom a exponent d'un moment historic espe-

cialment significatiu per al desenvolupament i el crei-

xement de Barcelona: L'Exposicio Universal del

1929.

Es tracta d'una segiicncia d'espais que tenen tom a

fites initials i finals la font de Jujol i la mola del Pa-

lau National.

La funcio d'aquest espai public, tai tom ho expres-

saven elselements originals del 1929, era la d'avant-

sala i d'acces a 1'ambit de 1'Exposicio i de Montjuic.

Es tracta d'un espai eminentment dinamic que afa-

voreix el recorregut i suavitza el desnivell de quasi

50 m que hi ha entre la Playa d'Espanya i el Palau

National. Tots els elements originals dcl 29 ajuda-

ven a aqucsta lectura: les faGanes circulars de la Pla-

^a d'Espanya, les torres venecianes tom a fita d'en-

trada, la sequcncia d'«esparrecs» de llum, els mas-

telers de les banderes i les fonts i la cascada de Bui-

gas, amb la combinacio d'aigua i llum, que eren el

climax de tot 1'itinerari.
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Part de la Creueta del Coll

Actuacions de reurbanitzacio a posteriori : Exemples

significatius d'aquestes actuacions en son:

Les obres d'urbanitzacio de la Via Julia i del carrer

Prim.

La Via Julia

La construccio de la Via Julia, als Nou Barris, es va

fer despres de les edificacions que li donen facana.

El fet d'invertir el proces d'urbanitzacio no es, ma-

lauradament, un fet aillat en determinats sectors de

Barcelona, que han crescut i s'han consolidat amb

tanta pressa que han anat davant de la imprescindi-

ble urbanitzacio dels seus carrers i espais publics. En

qualsevol cas, aquesta circumstancia ha condicionat

fortament tant el projecte com la construccio de la

Via Julia.

La sutura dels dos fronts de carrer que l'esvoranc

ha deixat per la fins aleshores inexistent Via Julia ha

de ser cosida per donar continuItat at barri i conver-

tir alto que fins llavors era una barrera quasi infran-

quejable en un eix civic i de relacio ciutadana.

Aquest cosit no va ser facil ja que, amb les presses,

les edificacions no responien sempre a la mateixa to-

pografia i es trobaven, en molts casos, en diferents

rasants. Les difercncies de nivells complicaven la re-

solucio d'encreuaments dels carres que arriben trans-

versalment a la Via Julia i que, en molts casos, no

poden travessar completament el bulevard i son ca-

nalitzats per les calcades laterals. La unificacio de

les xarxes de servcis -aigua, Hum i gas-, aixi com

cls accessos de la nova estacio de metro Roquetes,

completaven el quadre de condicionants tecnics i el

programa de milloraments d'urbanitzacio que la

construccio de la Via Julia ha assolit. L'estrategica

col•locacio de l'escultura de Sergi Aguilar, com a ro-

tula del canvi de seccio del passeig, i d'Antoni Ros-

sello, at final de 1'avinguda, son els accents del nou

eix civic del barri.

Actuacions de reutilitzacio d'espais residuals

Son actuations que es rcalitzen per raons especifi-

ques de la ciutat, pero que en circumstancies normals

no es duien a terme.

Exemples significatius en son:

El Parc de la Creueta del Coll

El turn de la Creueta del Coll, al bell mig del barri

del Coll, al nord del viaducte de Vallcarca, cal llegir-

lo com un dels accidents geografics que, amb els al-

tres turons veins, pot constituir en el futur un conti-

nu de parts urbans d'aquesta part alta de la ciutat.

Aquesta muntanya pelada i erosionada, antiga seu

de la industria d'explotacio de la pedrera, ara aban-

donada, reclamava un tractament paisatgistic de con-

junt que convertis aquella esteril peca de terra en una

part mes de ciutat.

L'organitzacio del conjunt en el temps -un part ur-

ba equipat- presenta una vegada mes la dualitat

urba-rural, l'esplanada i el bosc, la urbanitzacio i el

paisatge.
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Plata de Salvador Allende

El llac, a mes d'esser un element paisatgfstic de pri-
mer ordre que proporciona distancies d'aillament en-
tre cis que se situen a ribes oposades, es constitueix

en mart per a utilitzacions ludiques divcrses.

La Plapa de Salvador Allende

L'increible desnivell existent entre els carrers de San-
tuaris i Horta fa de la construccio de to placa Salva-
dor Allende un projecte quasi impossible. La inven-

cio del solar es practicament el punt d'arrencada
d'aquest projecte: un solar de forma irregular, limi-

tat per les mitgeres als darreres de les edificacions
veines i amb 22 metres de diferencia entre els dos

units carrers que li donen acces. Es tracta, doncs,

de la reconversio d'un espai residual en una placa
publica, de ]a construccio de la ciutat metre a metre.

La placa Salvador Allende s'estructura en tres parts

diferenciades. En primer lloc, la plataforma supe-

rior, que es plantejada com la natural expansio de

1'esglesia de la Mare de Deu del Coll. Es tracta d'una

placeta pavimentada amb una plataforma per als mu-

sics, una font, un grup d'acacies i un bane lineal que

acollira totes les manifestations i activitats civiques

que tenen Hoe davant de 1'esglesia. En segon lloc, s'ha

construct una serie de murs que amaguen les escales

que, tot salvant el desnivell, menen a la part inferior

pavimentada amb saulo i tractada com una placa mes

intima, apta per als jots d'infants i oberta al barri

pet carrer Hortal.

Parc de I'Espanya Indus trial

Actuacions de sargit d'elements per formar estruc-
tures unitaries.

Exemples significatius en son:
- L'Eix de Sarria-Sant Gervari com a alternativa
al Passeig de la Bonanova.
- El conjunt de 1'entorn de la Via Julia amb les Pla-
ces de Francesc Layret i d'Angel Pestana.

Actuacions d'enderroc com a actitud constructiva.

Aquest tipus esta exemplificat per l'enderroc del tram

del viaducte banda mar del Primer CinturO, que ha

possibilitat el projecte global dels Accesos a la Boca

Sud del Tunel de la Rovira.

Els parts i cis jardins.
Les tipologics esmentades s'apliquen a tres classes
d'estructures: places, carrers i jardins.
Les places, com a lloc de relacio dels ciutadans, van
constituir la fita mes important en el quadrienni d'ac-
tuacio municipal anterior.

En el periode que ara s'acaba I'atencio principal en
Its actuations ha estat posada en els pares o en els
jardins i, amb l'inici de l'obertura al mar de la ciutat.
Les actuaciones mes destacades han estat:

El Parc de l'Espanya Industrial
La centralitat dels antics terrenys de « L'Espana In-
dustrial» es el factor determinant per a la construe-
66 del pare . Es en aquest sentit que t'autor el defi-
neix com unes termes contemporanies : les <Termes
del Drac de Sant Jordi >>. El caracter ludic i gairebe
populista que expressa tot el pare es determinat per
aquesta condicio de centralitat ciutadana. L ' arqui-
tectura del pare es en certa mesura I'expressio dels
desigs dels ciutadans en un programa ludic i alli-
berador.

El pare es un recinte urba que desenvolupa un <<sa-
10» des del qual es domina la natura i els seus ele-
ments es transformen en arquitectura . La idea de re-
cinte urba no es gratucta, sing , ben al contrari , es con-
dicionada per la manta de perspectives , fugues i re-
correguts, tat com s'entenen en els parts del xix, de
tal manera que el recinte es compon de perspectives
fraccionades i multiples, no polaritzades . En aquest
cas, ]'entorn urba del part i la seva centralitat dins
de la ciutat no ofereixen cap mes alternativa.
Les peculiaritats d'aquest entorn , unides a la topo-
grafia del floc, fan del problema del limit perimetral

del part un mecanisme fonamental per a la defini-

cio del <<salo», compost per aigua i un bosc urba.

La geometrica regularitat de la plantacio dels pla-
tans allotja un jardi d'escultures -amb peces d'An-

thony Caro , d'Enric Casanovas i de Pablo Palazue-

to, entre d'altres- i alhora respon a 1'escala mes pe-
tite i fragmentada dels carrers del voltant. Des
d'aquest punt de vista, cis Llums Monumentals i el

Drac constitueixen la facana monumental i ciutada-
na, mentre que I'austera regularitat del salo inferior,

amb 1'intimisme de les seves escultures, constitueix
la facana del barri i dels carrers veins . Finalment,

entre tots dos mons, la lamina d'aigua articula l'un
i I'altre sense menystenir el caracter ludic de tot el

pare, emfasitzat aqui per la festiva nota de color de
Ies barques.
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EI Parc de La Pegaso

Les 4.5 I-Ia. dell antics terrenys de I'«Empresa Na-

tional de Autocamiones, S.A.» , popularment cone-

guda com Ia Pegaso, que I'Ajuntament va adquirir

arran del trasllat d'aquesta industria a la Zona Fran-

ca el 1970, van significar per al densificat barri de

Ia Sagrera una oportunitat histbrica d'esponjament

urbanistic. Efectivament, el Parc de la Pegaso cons-

titueix cl perfecte contrapunt en un barri d'alta den-

sitat, de caracteristiques semiindustrials i sense cap

equipament ludic.

Les sol•licitacions del pare en un entorn amb tants

condicionants eren moltes. En primer Iloc, el pare

ha de resoldre Ia continuftat del barri trencada per

t'extensio dell terrenys d'ENASA. Aixi, els acccs-

sos i els tancaments del pare es construeixen d'acord

amb aquestes sol•licituds. L'antic edifici-porta amb

facana al carrer de la Sagrera es l'entrada represen-

tativa i monumental, i alhora, per la banda interior,

defineix Ia placa pavimentada que ha d'albergar les

activitats m6s civiques del pare -revetllcs, concerts,

representations, etc.- a m6s de donar cabuda a una

de Les escultures d'Ellsworth Kelly.

El Pare del Clot
El Pare del Clot cs troba en un sector basicament in-

dustrial de la perifcria m6s propcra a Barcelona. Es

tracta d'un barri estructurat per carrers estrets i pe-

tites illcs intensament edi ficades, superposades amb

els amplis carrers de Ia trama Cerda, restes d'infras-

tructures ferroviaries i antigues carreteres comarcals.

Els terrenys del pare estaven ocupats per les antigues

instal•lacions de RENFE, les quals es van enderro-

car parcialment ja que se n'han mantingut alguns ele-

ments representatius i del perimetre. En aquest punt

s'havia alliberat un gran espai buit i pla d'una su-

perffcie aproximada de 3 Ha.

La construccio del Parc del Clot es basada en Ia su-

perposicio leis diferents estrats que Ia historia ha

anat diposit<<nt al Iloc. Des d'aquesta perspectiva,

el Parc es Ia darrera d'aquestes aportacions. Aques-

ta actitud es fa palesa tant en la forma amb que les

dues incompletes illes Cerda son maclades amb el ma-

teix part corn en la decisio de mantenir parcialment

elements de les antigues constructions de RENFE

-identificadors del ltoc- que utilitzen com a limits

del pare en alguns casos i que s'absorbeixen en altres.

Tambe es fa patent en la decisio de col•locar 1'escul-

tura de Bryan Hunt en un dels punts on la presencia

del passat es m6s evident. Alla on les restes de l'ar-

quitectura ferroviaria del xix son m6s senceres es el

floc escollit per l'escultor per emplacar-hi Ia seva obra

avantguardista Rites of Spring.

Parc CIc, I.i Pegaso

Parc del Clot
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Els Jardins de Villa Cecr7ia

La incorporacio de 1'antic Jardi de la Villa Cecilia

-avui Casal de Sarria- als terrenys lliures conti-

gus provinents de la QuintaAmelia i laurbanitzacio

del carrer del mateix nom que alhora uneix i separa

el Parc de Santa Amelia a 1'altra banda constitueix

el conjunt d'operacions urbanes que emmarquen la

construccio dels Jardins de Villa Cecilia.

EI carrer de Santa Amelia es un accident entre les

dues zones verdes i, per tant, la seva urbanitzacio se'n

fa resso: la vegetacio aflora discontinuament i dis-

seminada, sense Ileis fixes, des del subsol. Es aquest

el protagonista de la confrontacio dels Jardins de la

Villa Cecilia, ara engrandits i voluntariament clo-

sos, amb el Parc de Santa Amelia, avui expressament

obert amb un renovat caracter public.

Jardins de Villa Cecilia

Passeig de Colour i ,^%Io11 do Bosch i ,-^lsina

EI Passeig de Colour i el Moll de Bosch i Alsina

L'espai construct correspon a una part d'un projec-

te molt mes ampli, situat entre la playa de Correus,

la playa de Colour i el mar. Per construir aquest pro-

jecte, s'ha requerit tres accions previes: la supressio

dels empostissats existents al moll, la consideracid

de part del Port Autonom de Barcelona, segons la

qual el moll ha de deixar de ser un espai d'operacions

portuaries de carrega i de descarrega i ha d'esdeve-

nir unespai urba al qual, conjuntament amb el mar,

els barcelonins puguin accedir lliurement per a

gaudir-ne, i la supressio de la lima ferria que separa-

va el moll del passeig Colour.

EI projecte construct es desenvolupa partint de dos

principis: estendre 1'espai public urba fins al mar,

es a dir, propiciar la vella aspiracio d'obrir Barcelo-

na al mar i, ensems, establir una nova estructuravia-

ria que no sigui barrera entre la ciutat i el mar i que

sigui capa^ de resoldre simultaniament les sol.licita-

cions del transit urba local i les del transit de pas del

Cinturo del litoral, que, justament en aquesta area,

accentua el seu caracter de pea urbana.

Malgrat aixo, aquests dos principis no es produei-

xen autonomament i determinen el caracter que ha

de tenir la ufa^ana al mar» de Barcelona, en una area

que, per la seva centralitat i els seus antecedents his-

tories, ha definit durant molts segles la relacio de la

ciutat amb el mar. No s'ha d'oblidar, pero, el valor

que, en aquest aspecte, han tingut episodis com el

portal de Mar, el passeig de la Muralla o el mateix

port de Barcelona.

El projecte, concebut com una gran pea rectangu-

lar delimitada per la lima d'edificacions, el mar, la

playa de Colour, la playa d'Antoni Lbpez i el pas so-

ta Muralla s'estructura des de la seva seccio trans-

versal, la complexitat espacial i 1'ajust dimensional

i de nivells de la qual permeten resoltre molt be la

complexitat funcional i ambiental del projecte aixi

com detectar trey episodis diferenciats i, alhora, to-

talment interrelacionats.

En el futur quadrienni haura de constituir lima d'ac-

tuacio prioritaria els seguiment i acabament del con-

junt d'actuacions de pares i xarxa viaria ja en marxa.
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P ROJECCES URBANS

Actuacions del Servei de Projectes i d'Elements Urbans

Pares Vies M Espais i Places
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Llista d'obres de projectes urbans del periode 1983-87
Pares

Nom del projecle Data d'inici Data d'acabament Cost total Contractista Autor del projecte Superficie

Die. 2 E ixample

1. Pare de 1'escorxador 18-05-82 19-12-85 512.794.293 Agroman, SA
Gincs Navarro

Antoni Solanas 65.296

Dte. 3 Sants - Montjuic

2. Jardi de les Estrelles Altes. Can Sabate 1982 10-83 117.560.740 POC Jansana-Sole i Navas 29.520

3. Pare de I'Espanya Industrial 12-06-84 19-12-85 413.812.170 Dragados y Const. Pena i Ruiz 37.504

4. Fossar de ]a Pedrera 83-85 85-86 150.043.460 POC SPU Beth Gall 14.760

5. Arranjament Ilia Farrero (1' rase) 10-06-85 2-08-85 18.792.519 Dcrribos Mtez. Serveis Districte 3 31.088

6. Acondicionament Teatre Grec 06-85 7.697.017 FOCSA SPU Beth Gall

Die. 6 Criicia
7. Pare de la Creueta del Coll. 262.858.797 Entrecanales J.M. Martorell 26.050

Die. 7 Horta - Guinardo

8. Urbanitzacio de 1'entorn del Velodrom 23-02-84 23-07-85 263.372.192 FOCSA E. Bonell i F. Rius 55.995

9. Enjardinament i millorament Parc Casa Groga 22-10-84 22.342..104 Cubierta y Mzov. Jordi Carbonell 645

10. Parc de la Val] d'Hebron. C/. Juan de Mena 7-04-86 13-02-87 68.363.270 Cubiertas y Mzov. SPU Canoe Fiol 10.175

Die. 8 Nou Barris
11. Parc de les Roquetes (Pla de Fornells) (1 a Fase) 15-04-86 5-04-87 45.600.000 Huarte Llimona-Ruiz Valles 2.556

Die. 9 Sant Andreu
12. Parc de la Pegaso, Pare Manyanet i Nadal 22-04-85 4-11-86 491.333.646 Cubiertas y Mzov. E. Bathe i J. Roig 40.255

Die. 10 Sant Marti
13. Parc de Sant Marti (1a Fase) 1984 130.452.879 POC A. Armesto i C. Marti 15.129

14. Parc del Clot

Vies

23-04-85 12-86 221.985.134 Cubiertas y Mzov. Daniel Freixas 27.000

Dte. 1 Ciutat Vella
15. C. Farn6s, Forn de la Fonda, Sant Domenech,

Santa Caterina, Arcs dels Jueus i Petons 4-1984. 18.832.229 SPU

16. Remodelatge carrer Comtal 11-1985 14.57.201 ACSA Alemany i Barris

17. Passeig de Pujades 8-1983 17.712.019 POC

18. Remodelatge c. Portaferrissa, Cucurulla, Boters
i P4a. Cucurulla 11-1985 27.815.379 ACSA Alemany i Barris

19. Pavimentacio i enllumenat carrer Portal Nou,
Tiradors, Ocells i Basses de Sant Pere 13-3-86 7-12-86 40.900.711 POC SPU Enric Pericas 2.742

20. Pavimentacio, enllumenat i clavegucram carrers
Requesens, Dubte, Paloma i Montserrat 10-3-86 12-1986 25.351.715 POC

SPU R.
Clotet - Enric Pericas

21. Carrers Entorn Pca. Reial 5-2-1986 15-6-86 41.550.592 U.S. Hispania A. Mila i F. Correa

22. Passeig de Colom (Moll de la Fusta) 27-12-82 27-2-87 654.493.464 A. Romero. COMSA. M. de Sola-Morales 42.293

23. Carrer Montanyans 1984- S. Vialitat

Die. 2. Example
24. Avinguda Gaudi 20-9-84. 21-9-85 135.758.650 POC Marius Quintana 10.600

25. Remodelatge Mallorca-Valencia (1' Fase) 25-7-86 Marc 1987 115.84.4.572 Fom. Control Trafico SPU Carme Ribas

Die. 3 Sants-Montjuic
26. Pavimentacio del Cap de ]a Guayta 1982 1983 456.961 SPU

27. Carrer de la Mineria 1982 1983 28.263.672 POC SPU

28. Passeig de la Z. Franca 1982 1983 9.200.224 POC SPU

29. C. Tinent Flomesta 28-1-85 11-7-85 9.323.197 POC SPU J.M. Julia 640

30. Entorn escales Sancho Marraco 5-1985 9-1985 15.711.147 POC SPU Beth Gall
J.M. Julia

31. Av. Maria Cristina 1984. 1985 Cantallops

Die. 4 Les Corts
32. C. de Can Bruixa 8-83 23.518.603 POC

33. Carrer Lluca 30-12-85 23.445.137 O.S. Hispania Julia, Graells, Vialitat
Sanejament

i Enilumenat

5.320

34. Complements Av. Diagonal 3-1986 1.955.714 Rigola SPU Graells

35. Obertura carrer Nicaragua Joan de Deu 1983

36. Joan de Deu-Trias i Giro 1983

37. Carrer d'Agustina Saragossa 1983
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Nom del projecle Uala d ' inici Dala d'acabament Cost total Contractista Autor del projecte Superficie

38. Entrada Diagonal acres pisics csportives zone
univcrsitaria 1985

Ute. 5 5arri $- Sant Gervasi

39. Clavcgucram i pavimcntatio a Lcs Plants l0-7 -1986 28 -I1 -$5 8.000.000 POC Pavimentacio

SPU
40. Carrcr Nena Casts 10-1983 4.764.018 POC

41. Pavimentacio Cami Mas Guimbau, Castellvf i

Mas Sarria 10-84 6.388.210 POC

E Torres
42. C. Santa Amelia i entorn .lardi Villa Sicilia 29-10-84 11-10-86 70.972.034 POC ,.

Martinez Laper^a

43. C. Eduard Conde entre Pia. Cirici i Passcig
Manuel Girona Juliol 85 127.507.834 POC E. Torres,

Martinez Lapena

SPU 3 700
44. Eix Sarria-Sant Gervasi: c. Mcvrievideo 25-8-1986 21-3-87 40.918.874 Cubiertas y Mzov.

M. Luisa Aguado
.

45. Eix Sarria-Sant Gervasi: ordcnacio c. Joscp
Geri 20-1-86 21-3 -87 78.400.573 Cubiertas y Mzov. SPU

sx r,,,^^ e^ „a^l^ '^ fiR(1

46. Sarria-Sant Gervasi: c, Quatre Camins 7-8-1986 21-3-87 65.499.357 Cubiertas y Mzov. SPU
M. Luisa Aguado

4.750

adoisM L A
L?ix Sarria-Sant Gervasi:47

u a gu.
2 900.

Pont i Rornan Macaya 25-6-1985 21-3-1986 76.794.454 Cubiertas y Mzov. Julia, Serratosa .

48. Arrutjament P. Gatel] Febrer 86 4.498.911
.

POC SPU
M. Luisa Aguado

86

Ute. fi f.r9l'Ifi SPU
49. OrdcnaciG supcrl'icic aparcarnent

c. Menendez Pclayo 29-]0-85 18.042.716 POC Carme Ribas, R. Godo 2.97

Ampliacio vorcres, rccobriment cal^ada.50
O.S. Hispania SPU

Rib.
T. de Gracie 12-1984 5 . 779.790 Carme as

51. Passcig "I'urull 6-1983 6.154.336 POC

52. Actuations sector Penitents (Navata). 7-1985 5-1986 34.513.842 POC SPU
Carme Ribas, R. Godo

53, Pavimentacio carrers entorns Pl. del So] (1° i
2' Fries). 9-1985 6-3-86 111.069.390 POC SPU

Carme Ribas

SPU

4.200

54. Trav. de Gracie-c. Grau-Menendez Pclayo 1984 O. Publiques

55. Travcsscra de Dalt, 41-43 1987

Dlc. 7 Hurta -Guinardd

56. Clavegucram, pavimentacio , enllumenat
M 4191

c. Lladoner Mary 1986 40.771.198 zov.Cubiertas y .

5 7. Demo licio viaducte i Cin t uro-P4a. Alfons X 27-2-85 15-7-85 126. 805. 83 6 1. i C . Sala Amat. I. i C. Sala Amat

58. Passatge Cadcrnera 10-1983 3.379.400 POC

SPUJ

59. Pavimentacio c. Sant Bernabe ] 1-2-86 ]0-86 1.836.655 O. i S. Hispania Farrando i M.
Quintana 198

SPUJ Farrando
60. Pas de vianants entre c. Arenys i c. Samaniego 5-1986 7-12-86 11.442.137 POC

61. Passatge Passarell 1983 POC SPU

62. Accts B. Sud Tune] Rovira i ordenacio Kda.
Cerdenya a c. CartagenaGuinardo: c 15-7-85 27-4 -87 721.379.929 Dragados

SPU Quintana,
S.V. Serratosa,

. consulter Ibering

Dte. 8 Nou Barris

63. Avinguda Rio Janeiro-Pg. de Valldaura 9-12-1983 20.755.936

6 4. Pavimen ta cio i estates Torre Baro 9-7-1984 10-10-1984 34. 9 94.864 P OC Dols Millet i Paez.

65. Rbla. Central Via Julia 22-I-1985 5-7-1986 166.727.736 Dragados SPU
B. de Sola 8.000

Joscp M. Julia

D SPU
66. C. Pi i Molist-Deis Jardins de Ntiria 1986 istrictePOC

Dte. 9 St. Andreu

67. Carrcr Socrates 14 -1 -85 21-6-1985 9.210.101 POC SPU
Olga Tarrasso

SPU
Vorcres Costa Daurada68 16-]0-85 6-3-86 19.287.824 POC

.

69. Eix Esglesia de Sant Andrew 21 -1 -1985 Ab ril 1 9 8 6 46.704. 083 POC

Olga Tarraso

Pascual Ntas 6.873
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Nom del projecte Data d'inici Data d'acabament Cost total Contractista Autor del projecte Superficie

Dte. 10 Parc San Marti

70. Carrers entorn del Parc de St. Marti i clavague-
ra c. Menorca. 16-3-1984 20-9-1985 54.233.138 POC

Antonio Armest6,
Carlos Marti

15.129

71. carrer Prim (1' Fase) entre Crist6bal de Moura
i Pallars. 3-1983 23.769.433 Cornado, SA Francisco San Jose 31.189

72. Rda. Sant Marti-entorn La Perona-Tram c.
Fluvia Pont del Treball (1 a Fase)

SPU
P. Barragan,
B. de Sola i
Olga Tarras6

11.612

Espais i places

Dte. 1 Ciutal Vella

73. Plata Pau Vila 12-83 7.855.569 POC SPU Beth Gall

74. Plana del Pi i Sant Josep Oriol 10-83 2.645.606 POC SPU Rosa Clotet

75. Plata del Padr6 09-83 8.892.753 POC Briones-Dalmau
Marques

76. Passeig del Born 10-83 7.458.747 POC

77. Plata Regomir 06-84 334.366 POC SPU
Rosa Clotet

78. Plana Sant Agusti Vell i Basses de Sant Pere 09-83 45.460.655 POC Caceres

79. Entorn Mercat de Sta. Caterina 07-84 3.819.283 Servei Vialitat

80. Plana de la Merce 02-83 11.136.244 ACSA SPU 1.940

81. Col-locaci6 proteccions Pna. Medinacelli 03-83 622.693 POC

82. Plana Folch i Torres 28-09-85 57.800.539 POC SPU
Rosa Clotet 3.500

83. Jardi de la Maquinista 02-86 02-87 30.824.765 Const. Viladrich Enric Steegmann 9.100

84. Are del Teatre 23-04-86 03-87 35.990.000 C. y Contratas SPU
Rosa Clotet 3.610

85. Rambles - Pla de la Boqueria-Carrer Canuda

86. Placeta Canonge Colour 83 SPU

87. Placeta Joan Amado 83 SPU

88. Plana Reial 85 64.847.213 SAPIC Correa - Mila 4.760

Dte. 2 Example

89. Plana del Gall (Monument a Goya) 05-84 7.682.782 POC SPU A. Arriola

90. Entorn Mercat de ]a Concepcid 12-83 20.890.144 POC SPU
A. Arriola

91. Acces Esglesia de ]a Concepci6 01-86 03-86 4.698.603 POC SPU
A. Arriola

92. Plana de Tetuan 04-84 54.223.938 ACSA SPU
A. Arriola 8.517

93. Jardi de la Torre de lcs Aigues 03-86 15-04-87 49.000.728 POC SPU
Ribas-Arriola 1.690

Dte. 3 Sanls - Montjuic

94. Plana Blasco de Garay 83 4.333.100 Jansana-Solei Navas

95. Plana de les Naves 82 21-04-83 16.393.142 Coop. del Baix Llobr. Jansana-Sole i Navas 1.951

96. Placeta de ]a vinya i Alts Forns 82 05-83 1.523.627 POC SPU

97. Plata Corrades i Bosch 82 09-83 21.666.607 POC SPU

98. Plana Paisos Catalans 82 12-84 163.130.514 Cubiertas y Mzov
Dragados

Pinbn-Viaplana
Miralles

12.000

99. Jardins Porta de Montjui;c 84 31.216.658 Cubiertas y Mzov. Jansana-Sole i Navas 28.482

100. Carrer Segura i Placeta del Foment 3-04-81 16.039.586 POC SPU
Beth Gall-Julia

101. Obres Remodelatge, Drenatge i Jardineria
Morro Can Clos 11-85 24-07-86 34.882.530 POC Beth Gali i UO Vialitat

16.500

102. Placeta Brasil - Retir 83 POC SPU
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P RlJF.(,1Ls URt3ANS

tor del rojecteA Superficie
Nom del projecte Data d'inici Data d ' acabament Cost total Contractista pu

Die. 4 L es C orts

103. Plata Interior Grup Mundo i Claveguera c/. SPU
3453

Pintor Tapir6 30-07-86 22.070.287 ACSA Graells i Sanejament .

104. Entorn Jardi Bacari 09-83 6.356.991

105. Tancament vegetal en el Reial Monestir de
Pedralbes 07-85 1.636.407 Rigola SPU Graells

106. Projecte d'urbanitzaci6 sector compres entre
lateral av. Diagonal-Numancia, Europa i Joan
Guel] 83

107. Ordenaci6 ilia carrer Entenca 83

108. J ard] de les Infantes 83 19.652.159 Piera, SA Pares i Jardins 6.300

109. Ca n D6u 86

I10. Jardi at carrer Marqu6s de Sentmenat 5-05-86 16.535.455 Auxiliar Canaliz. SPU
Carme Fiol

Die. 5 Sarrik-Sant Gervasi

Ill. Playa Alexandre Cirici 14-09-84 25-10-84 35.929.381 FOCSA SPU
M.L. Aguado 5.443

Entorn Mercat de Sarrii ( la Fase )112 27-06-85 4.153.858 POC SPU
. N1.L. Aguado

Playa de la Torre113 25-01-85 3-08-85 13.480.740 POC SPU
. M.L. Aguado

Playa Eguilaz114 12-12-83 17-10-85 15.033.657 O.S. Hispania SPU
. M.L. Aguado

115. Plata Sant Viceny de Sarria 83 5.480.523 SPU

116. Playa Boston 83 POC SPU

117. Jardf a tocar del Casa] de Sarrifi 22-04-83 10-85 67.003.903 C. y Contratas E. Torres-M. Lapena 13.660

Cru'flla Bonaplata -Major de Sarri'a (la Fase)1I8 07-86 28-02-87 4.042.087 POC SPU
.

119. Ordenac ib espai public Pcu del funicular 11-1 t-85 15-03-87 1 9.965. 78 4 P OC

M.L. Aguado

J. Llinas Carmona 1.718

120. Ja rd ins Verge de Ntiri a 03-86 03-87 6.418.415 POC Viceny Bonet

121. Playa Art6s 83

122. Av. Pau Casals i Acc6s Tur6 Parc 83 13.491.608 O SHA Puig Espinet i Ubach 4.735

Die. 6 Gr cla

123. Playa Trilla (I' Fase) Sta. Magdalena 04-84 10.494.2 6 2 POC J. Mora i J. Bach

124. Urbanitzaci6 de ]a Playa de la Sedeta i Passat-
gp Llavallol 12-09-84 19-04-85 53.075.687 SAPIC Giol i Llistosella 5.089

125. Escales Carrer Canaan (Vail d'Hebron) 01-84 14.292.535 POC

126. Av. Hospital Militar 83.981.698 SPU 7.911

127, Jardins de Sant Salvador d'Horta 84 16.362.837 Piera, SA Pares i Jardins 3.367

128. Ordenaci6 superficie aparcament Plata del Sol 85 4 8. 246. 820 POC J. Mora i J. Bach 2.400

Die. 7 Horta - Guinard6

129. Placeta Alta de Pedretl 07-83 5.341.761 POC

Jardi Casa Teixonera130 25-03-83 20-05-85 14.774.329 OVC Guinovart SPU
. Carme Ribas 724

Escales al carrer Sales i Ferrer131 84 85 10.125.940 POC SPU
. J. Farrando 463

Davallada de Gallecs132 Escales al c 18-09-84 23-05-85 11.158.389 POC SPU
. .

133. Jard i Patron a t Ribas (Vail d'I-Iebron) 83 17.393.07 5 C. Misca

J. Farrando

SPU 9.000

134. Escales al Passeig Arenys (Vail d'I-Iebron) 82 1.973.657 POC

a Salvador Allende135 P 16-04-85 71.818.965 O.S. Hispania SPU
y. J. Farrando 3.500

136. Remodelatge Playa Pastrana 05-86 7-12-86 13.316.738 POC

137. Entorn de Can Melis 83 SPU

138. Playa Josep Sangenis , c/. Arenys, Sta. Rosalia

i Sant Crispi 15-04-85 28-04-87 49.058.098 POC 0. Clos i M. Robert
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Nom del projecte Data d ' inici Data d'acabament Cost total Contractista Autor del projecte Superficie

Die. 8 Nou Barris

139. Escales at carrer Llovera 11-03-86 17,100.000 POC SPU
J.L. Delgado 449

140. Entorn placa S61ler 04-83 29.427.069 POC

141. Plata S611er 03-82 19-04-84 200.460.212 Cubiertas y Mzov. SPU
J.M. Julia 19.200

142- Jardins Trinitat Nova 26-06-85 15-04-87 55.822.999 Gines Navarro Pere Casajuana 12.480

143- Jardi als c/. Montsant i Sant Iscle 08-85 7-12-86 34.549.345 POC SPU
J.L. Delgado

144. Plata Angel Pestana 21-05-85 21-12-86 74.304.334 Agroman SPU
E. Pericas 8.000

145. Millorament i Serveis de Jardineria a Torre
Barb 20-08-84 10-86 52.501.272 POC Dols Millet Paez

146. Escales a l'espai compres entre els c/. Cantera
i Briquets 01-86 7-12-86 6.974.532 POC SPU

J.L. Delgado

Die. 9 Sant Andreu

147. Jardins d'Elx (1' Fase) 81 06-83 14.896.981 Cornado, SA 5.340

148. Plata Mossen Clapes 83 24.639.579 Guinovart Vidal 3.335

149. Entorn Plata Mercadal 12-83 33.537.538 POC SPU
Olga Tarraso

150. Plata Mossen Joan Cortinas 28-12-82 10-83 73.206.584 POC SPU

151. Plata Mercadal 81 83 Artigues

152. Passarel•la Renfe - Estacio Sant Andreu
Comtal 12-09-84 28-03-87 20.000.000 POC J.L. Gomez i Urdoilez 350

153. Plata Flix - Mare Eterna 01-86 15-03-87 27.335.525 POC SPU
Olga Tarraso 3.030

Die. 10 Sant Marti

154. Cl. Concili de Trento i Plata de ]a Palmera 10-10-84 10-02-85 83.324.615 O.S. Hispania SPU
P. Barragan,
B. de Sold

14.000

155. Plata de I'Oca 05-83 4.788.000

156. Plata de ]a Infancia 28-12-82 06-84 39.317.175 POC

157. Plata de Can Robacols 26-06-85 15-03-87 33.654.321 Gines Navarro SPU
Pedro Barragan

i B. de Sold

158. Arranjament Plata Prim 16-06-86 7-12-86 13.033.106 POC SPU
Pedro Barragan

i B. de Sold
900
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Els equipaments urbans
com a generadors de
l' estructura urbana

Si, com hem vist abans, la xarxa dels espais publics

es la base de l'estructura de la ciutat, els edi fieis pu-

blics d'equipament contribucixen decisivament a la

generacio d'una autentica vida urbana, ates que son

I'expressio mes Clara i directa de les necessitats dels

ciutadans , dels habitants d'un barri o d'un nucli

residcncial.

Com en el cas dels espais publics, els deficits here-

tats del passat eren molt importants a Barcelona: de-

ficit de places escolars, manca d'instal•lacions espor-

tives, inexistencia absoluta de Centres Civics, man-

ca de Serveis Socials, etc. Per tant, I'actuacio muni-

cipal durant el periode de referenda ha anat dirigi-

da at reequipament de la ciutat, atenent criteris d'uni-

tat, jerarquia, cficacia i dcsccntralitzacio.

Ws enlla de les necessitats en sen[it estricte i de ]a

pura funcionalitat, la intcrvcncio en el terreny dcls

equipaments municipals pot esdevenir un factor ge-

nerador de ciutat. Els edificis municipals, segons si-

gui la seva situacio i I'emplacament, poden contri-

buir decisivament a reequilibrar el teixit social i ur-

ba, a generar un nou teixit, a regenerar un entorn

degradat, a recuperar veils edificis per a noves uti-

litzacions i fins i tot a completar i redefinir la mor-

fologia urbana. Pel seu disseny, ]a seva forma i es-

tructura, poden tambe contribuir decisivament a mi-

llorar o recuperar el contingul simbolic i monumen-

tal de la ciutat.

Aquestes caracteristiques dels edificis municipals do-

nen una idea clara de la seva importancia en el con-

text urba i es troben sovint interrelacionades.

El concepte unitari, global i estrategic del fet urba

implica una interrelacio molt directa entre espais ur-

bans i edificis d'equipament. Dins de I'espai urba

com a marc estructurant se situen sovint els edificis

generadors de ]a vida urbana . Aixi, el Parc de l'Es-

panya Industrial integra els edificis per a una guar-

deria, un Casal de Jocs i un futur equipament polis-

portiu. Al costat de la Placa de la Palmera se situa

l'Escola del mateix nom. La Boca Nord del TOnel

de la Rovira, en la nova ordenaci6 de la Rambla del

Carmel, integra en el subsol de la Rambla i entre les

vies circulatories, un aparcament, un polisportiu i

unes arees d'exposicio.

L'emplacament de l'Auditori i el Teatre Nacional a

la Placa de les Glories Catalanes, com a elements ca-

talitzadors, contribuira, sens dubte, a 1'6ptim desen-

volupament de la Plaga i els seus voltants. L'empla-

cament de la Vila Olimpica at Poble Nou obrira Bar-

celona at mar i donara floc a la generacio d'un nou

teixit urba. D'entre els equipaments que poden con-

tribuir a la regeneracio d'entorns degradats, hem de

CEGB La Palrnera (Pl. de la Palmera)

citar el Centre Cultural del Raval, element basic dins

de la rehabilitacio integral d'aquest barri, o tambe

la construccio d'un Centre Civic a les antigues Cot-

xeres de Sants.

La recuperacid de I'edifici de La Sedeta per a Escola

i Centre Civic i la intervenci6 at Palau de la Virreina

son exemples diversos de millorament i adaptacio

d'edificis preexistents a les actuals demander socials.

El Velbdrom de Barcelona contribueix des de la se-

va posicio estrategica a completar i redefinir la mor-

fologia urbana d'aquesta zona d'Horta, inserint una

important zona verda urbanitzada a la ciutat i esde-

ve alhora, per la seva propia monumentalitat, una

important fita de referencia urbana.

Donem pas aixi a la darrera caracteristica dels edifi-

cis municipals, dels quals es presenta una mostra fo-

tografica significativa. El seu disseny, la seva forma

i estructura, tendeixen, com a objectiu prioritari, a

requalificar el context urba en que es troben, procu-

ren harmonitzar-hi i miren d'obtenir la maxima qua-

litat dintre dels pressupostos disponibles.

Un cop ateses aquestes fites, els edificis municipals

poden, efectivament, contribuir a la generacio de

1'estructura urbana.

C E G B Sant Joan de Ribera (Arago - Clot)

Poli esportiu Virrei Amat (C. Joan Alcover)
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Casa del Mig» (Pare de 1'Espanya Industrial)

C E G B J.M° Jujol (Riera de Sant 1Vliquel)

Velodroin

Caserna de Bombers (A v. Rio de Janeiro) C.C. de Sanis
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Actuacions del Servei de Construccio d'Edificis i Instal•lacions Municipals

Ensenyament

• Joventut i Esports

• Centres Civics

• Serveis Socials

• Sanitat

Finances Regim Interior i Proteccio Ciutadana
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Servei de Construccio d'Edificis i Instal•lacions Municipals
Llista d'obres acabades entre el mare del 1983 i l'agost del 1987

Area d'Ensenyament

Districle Obra
Data
d'inici

Data
d'acabament

Cost
obra Contractista

Autor
Projecte

El 2 Rehabilitacio C.E.G.B. Mallorca.
C/. Mallorca num. 219 5-9-93 8-3-84 18.407,127,- CYDESA

SCEIM
.1. Gallostra

E2 2 Construccio C.E.G.B. Joan Miro
Cl. Entenca-Diputacio 26-6-85 14-9-86 163.112.577,- AGROMAN, S.A. J.A. Coderch

E3 3 Remodelatge C.E.G.B. Miquel
Bleach. C/. Miguel Bleach 12-2-83 13-12-83 33.943.212,- Oiler, S.A. SCEIM

E4 3 Construccio Guarderia Espanya
Industr. Parc d'Espanya Industrial 22-11-85 18-9-86 40.582.953,-

Dragados y
Construcciones

F. Rius
L. Pena

E5 5 Construccio C-P. Dolors
Montserda 10-10-86 31-8-87 179.832.386,- Agroman, S.A. A. Moraga s

E6 6 Construccio C.E-G.B..1-M. Jujol
Riera de Sant Miquel 4-6-85 14-9-86 156.587.448,-

Dragados y
Construcciones

J. Bach
G. Mora

E7 6 Rehabilitaci6 de Guarderia aEl
Palomar>> C-/Gran de Gracia,
num. 123 9-4-85 30-9-85 11.495.882,- VARFA, S.A.

SCEIM
J. Gallostra

E8 7 Urbanitzacio Patios EGB
Tramuntana. C/. Gran Vista 9-11-82 11-3-83 2.221.316,- E. Rodriguez

S.C.E.I.M.
J. Gallostra

E9 7 Construccio Parvulari i Vestidors
al C.P. Pere Verges, C/. Varsovia 27-6-83 3-4-84 23.827.108,- CYDESA M. Sodupe

E10 7 Construccio Parvulari Coves d'en
Cimany. C/ Santuari 17-2-84 17-5-84 30.394-997,- OSHSA F. Torrent

Ell 7 Construccio Parvulari Mare
Nostrum 25-6-82 18-10-85 36.093.053,- A. Lopez M. SCEIM

E12 7 Construccio Parvu]ari al C.P. Font
d'en Fargas 5-5-86 31-8-87 44-645.486,- HEGUMAN, S.A.

SCEIM
C. Magrazo

E13 7 Construccio Parvulari Eduard
Fontsere (Teixonera) 30-5-86 31-8-87 38.562.036,- HEGUAM, S.A. E. Donato

E14 7 Construccio C.P. Bisbe Irurita 10-10-86 31-8-87 171.239.147,- HUARTE, S.A. J. Romeu

E15 8 Construccio C.E.G.B. Merce
Rodoreda. C/. Vesubi 5-2-83 19-10-83 114.046.957,-

Cubiertas y
Mzov, S.A.

SCEIM
S. Fernandez

E16 8 Construccio Parvulari Flos i Calcat
Meridiana-Renfe 24-8-82 22-4-83 24.848.811,- HUARTE, S.A. P. Pujol

E17 8 Construccid Parvulari Tomas
More 1-8-83 12-84 17.479.499,- TILSE, S.A. SCEIM

E18 8 Construccio C.E.G.B. Ferrer i
Guardia. C/ Pedraforca 21-2-84 7-3-85 114.867.685,- OSHSA J. Griiio

E19 8 Construccio C.E.G.B. Pla de
Fornells (Pla de Fornells) 5-6-85 14-9-86 145.128.708,- HUARTE, S.A.

P. Llimona
X. Ruiz Valles

E20 9 Construccio C.E.G.B. El Segrer.
C/ Costa Rica 9-10-81 8-4-83 137.925.121,-

Cubiertas
y Mzov, S.A. S. Vives

E21 9 Construccio C.P. Irlanda 26-9-86 31-8-87 156.228.476,- Cubiertas
y Mzov, S.A.

L. Tobella
X. Goma

E22 10 Construccio del Parvulari
La Farigola 7-12-82 14-9-83 14.886.415,- FOCSA S. Vives

E23 10 Obres complementarics at
C.E.G.B. Catalonia. Cl Peru 22-4-83 14-12-83 3.911.693,- E. Rodriguez SCEIM

E24 10 Construccid Parvulari Bogatell 12-7-83 1-8-84 16.386.913,- E. Cruz SCEIM
J. Zaragoza

E25 10 Construccio C.E.G.B. Sant Joan
de Ribera (Arago-Clot) 10-6-85 14-9-86 184.194.275,-

Dragados y
Construcciones

R. Artigas
R. Sanabria

E 26 10 Construccio C.E.G.B. La Palmera.
Pca. La Palmera 5-6-85 14-9-86 129.314.241,- AGROMAN, S.A.

M. Gallego
F. Fernandez

E27 10 Construccio C.P. Poligon 4 19-9-86 31-8-87 147.640.540,- J. Guinovart, S.A. J. Bosch

E28 10 Construccio C.E.G.B. Balmanya.
C/ Trinxant -2-87 15-9-87 181.916.156,- Huarte y Cia. E. Terrades
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Area d'esports

Esp. 1 3 Construcci6 pinta polisportiva at
8468 905 -15 545 MISCA, S.L.

SCEIM
C. Leach

Mercat do les Flors 1-7-83 - -1 ,. .
Zaragoza

Esp. 2 3 Rcmodelatge Palau dels Esports.

C/ Lleida 9-4-85 1 3- 8-85 132.613.561,- AGROMAN, S.A. F. Labastida

Esp 3 3 Construcci6 Polisportiu Espanya
adosD F Rius.

Industrial (I" Fase)
de I'Espanya Industrial

16-10-85 22-5-86 83.961.297,- yrag
Construcciones

.
. PehaL.

SCEIM
Esp. 4 4 Construccin Vestidor Polisportiu

de Les Corts 26-2-83 16-9-83 10.016.934,- A, Lopez M. C. Leach

SCEIM
Esp. 5 4 Rchabilitacio Gimnas at C.E,G.B.

Les Corts. C/ Masferrer 25-4-83 23-12-83 5.702.625,- VARFA, S.A. C. Magrazo

Esp. 6 6 Remodelalge de Pali i pista a

E.G.B. Joscp M. do Segarra. 3-3-83 14-3-84 12.649.617,- OSHSA SCEIM

Av. Hospital Militar

Esp. 7 6 Ampliacio pati i vestidor a C.P.

Rius i Taulel. Pya. do Lesseps 28- 10 -85 27 -1-87 6.180.986,- Angel Saez

SCEIM
J. Gallostra

Esp. 8 7 Rcmodelatge pati i pinta E.G.B.

Font d'en Fargas. 2-3-83 1 -2-84 21,002.057,- Cubiertas y
AS

SCEIM
MagrazoC

Font d'en FargasPg
.Mzov, . .

.

Esp, 9 7 Construcci6 del Velodrom F. Rius
d'Horla.
pg, Vall d'lfebron 28-7-83 17-5-85 311.890.543,- FOCSA E. Bonell

I'.sp. 10 7 Construccici Pinta Polisportiu Construcciones
a f'crc Verges, C:/.
Varsbvia 16-8-85 13-3-86 12.024.837,- Padros, S.A. M. Sodupe

11Esp 7 Construc66 Pistcs polisportives S AUMANHEG SCEIM.
i Fco. de G oyaCol leg 5-6-86 30-6-87 37.287.740,- . .,

,
si

Esp. 12 8 ('onstruccio Edifici Palisponiu
Virrei A m at. C/ . J o a n Alcovcr 4 - 4-85 10-10 - 86 116.969.033,-

yoneConstrucc
Co ntratas, S . A. M. Brullet

13Esp 10 Rcmodelatge Piscina 13arceloncta.
6 OSHA

Marques
Mac quo1.

Pg. Maritim 2-3-83 13-10-83 29.267.93 ,-

Esp. 14 l0 Construcci6 Vestidor E.G.B. Sant

Joscp de Calassang. Cl. Ind6stria 1-3-83 15-11-83 4.410.058,- FAMADAS, S.A. SCEIM

Area de joventut

1. I 3 Rchabilitacio de 1'Edifici <(Casa del

Mig)> per a canal infantil (Parc do 17-10-85 18-9-86 34.670.000,- D
a tra c ones F. Pena

I'Espanya Industrial)

Are a de Descentralitzacio i Participacio Ciuladana Direccio de Serveis Centres Civics

C.CI 3 Construccici Centre Civic Can

Farrero (M.D. Port) 22-10-82 4-6-84 30.627.215,- OSHSA R. Torres

C.C2 3 Construccib C.C. Sants

(Coixeres de Sants) 16-2-81 21-9-84 256.448.108,- AGROMAN, S.A.
R. Perdigo
T. Rodriguez

C.C3 3 Obrz de reforma at C.C. Barb de

Viver 12-7-85 16-9-85 2.993.849,- J. Leizana S.
SCEIM
J. Gallostra

C.C4 3 Construcci6 C.C. Estrelics Altes.

Pg. M.D. de Port 5-7-85 20-10-86 12.762.649,- MISCA, S.L.

SCEIM
J. Gallostra

C.C5 3 Obres de reforma C.C. La Vinya.

C/. Alts Forns 4-1-86 28-10-86 610.300,- TEYCO, S.L.
SCEIM
J. Gallostra

C.C6 3 Construcci6 C.C. La Bascula 15-7-86 30-6-87 34.258.000,- PIBOR, S.A. R. Torres

C.C7 3 Construcci6 C.C. Les Planes 24-11-86 30-6-87 14.725.000,- C.I. Rin, S.A. PPernas

C.C8 4 Construcci6 C.C. Les Corts.
Pca. de la Concordia

(Id, 2' i 3`•'
Fase) 5-7-85 2-2-87 43.137.716,- AGROMAN, S.A. J. Aguilar

C.C9 5 Obra de reforma i consolidaci6

at C.C. Sarria C/ E. Conde 1-7-85 26-5-86 15.986.036,- MISCA, S.L.
SCEIM
J. Gallostra

C.CIO 6 Construcci6 C.C. La Sedeta.
Cl. Sicilia 15-9-81 30-7-84 92.517.798,- SAPYC, S.L.

P. Giol
R. Fayos
J. Llistosellas

C.C11 6 Obres tie rcparacto uc t HtC11Cu

Artesa de Gracia 17-12-84 24-5-85 3. 734.336,- MISCA, S.L.
SCEIM
J. Gallostra

SCEIM
C.C12 7 Rchabtlttacto eau. rvtaca tcau„a

per at C.C. C/. Feliu i Codina 5-7-85 24-3-86 5.444.999,- VARFA, S.A. J.M. Aguilera
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C.C13 8 Remodelatge de l'antiga Planta
Asfaltica per a t'Ateneu Non Barris.
C/. Port Lligat 12-7-85 3-7-86 11.335.430,- HUARTE, S.A. SCEIM

C.C14 8 Construccio C.C. Ciutat Meridiana
(1' Fase) Cl Vallcivera 17-1-86 23-1-87 26.749.515,- AGROMAN, S.A.

SCEIM
C. Magrazo

C.C15 8 Construccio C.C. Angel Pestana
P4a. Angel Pestafla 29-11-86 23 -1 -87 14.511.597,- AGROMAN, S.A.

SCEIM
C. Magrazo

C.C16 9 Obres de reforma C.C.
La Sagrera 20-6-85 6-8-85 4.495.231,- MISCA, S.L.

SCEIM
J.M' Aguilera

C.C17 9 Construccio C.C. Trinitat Vella
C/. Foradada 5-7-85 12-9-86 36.559.088,- AGROMAN, S.A.

SCEIM
S. Balaguer
C. Magrazo

Area de Serveis Socials

S.S] 3 Construccio centre obert inlantil.
c/ Olzinelles 17-2-84 28-3-85 26.291.651,- OSHA

SCEIM
J. Zaragoza

S.S2 4 Construccio Centre S-S- Les Corts.
c/ Masferrer, num. 33-35 30-9-86 30-6-87 25.345.000,- A. Lopez M. X. Goma

S.S3 7 Rehabilitacio Centre S.S. d'Horta 14-4-86 30-6-87 30.397.439,- J. Ferrer T. SCEIM
J.M. Aguilera

S.S4 8 Acabament obres construccio
residencia de 3' edat Pau Casals.
Poligon Canyelles 4-5-81 3-6-83 78.779.938,-

Cubiertas y
Mzov. S.A.

SCEIM
J. Zaragoza
S. Fernandez

Area de Sanitat

S1 S Construccio de 4 cabines per a
gossos. Centre Zoonosi carretera
Arrabassada 13-1-83 17-2-84 2.147.175,- TEYCO, S.L.

SCEIM

C. Magrazo

S2 5 Construccio dc 4 cabinet per a
gossos. Centre Zoonosi carretera
Arrabassada 2-5-84 31-5-84 2,268.864,-

Cubiertas y
Mzov, S.A.

SCEIM
C. Magrazo

S3 5 Construccio de 4 cabines per a
gossos. Centre Zoonosi carretera
Arrabassada 12-7-84 15-11-84 1.660.000,- SIMESA

SCEIM
C. Magrazo

S4 5 Construccio de 14 cabincs per a
gossos. Centre Zoonosi carretera
Arrabassada 12-1-87 15-5-87 4.036.845,- PIBOR, S.A.

SCEIM
C. Magrazo

S5 10 Remodelatge Laboratori Municipal
(l' Fase) C/ Wellington 16-2-81 6-5-83 70.765.303,-

Cubiertas
Corte Ingles SCEIM

S6 10 Remodelatge Laboratori Municipal
(2° Fase) C/ Wellington 25-11-85 30-6-87 38.999.999,-

Construcciones
Contratas

SCEIM
C. Magrazo

Area de Finances

Fl 3 Construccio Centre Distribucio
Servei Intendencia (1' Fase) 25-10-83 8-11-84 25.198.367,- C.I. Rin, S.A.

SCEIM
C. Magrazo

F2 3 Construccio Centre Distribucio
Serveilntendencia (2' Fase) 6-8-84 8-11-84 19.999.998,- C.I. Rin, S.A.

SCEIM
C. Magrazo

Area de Regim Interior i Proteccio Ciutadana Bombers

P.Cl 3 Reforma caserna de bombers
c/ Lleida 24-12-82 25-10-83 29.572.454,-

Cubiertas y
Mzov. S.A.

SCEIM
C. Leach
S. Fernandez

P.C2 8 Construccio caserna bombers
Rio de Janeiro (3' Fase) 14-3-83 21-4-83 11.905.164,-

Construcciones
y Contratas, S.A. P. Rabassa

Guardia Urbana

P.C3 6 Construccio caserna G.U. Dte. 6
c/ Trilla 14-8-86 30-5-87 54.890.000,- A. Lopez M.

SCEIM
J. Gallostra

P.C4 9 Construccio caserna G.U. Dte. 9
(Porta Pegaso) 5-5-86 30-5-87 64.345.603,-

Cubiertas y
Mzov. S.A.

Battle
Roig

P.C5 10 Construccio caserna C.U. Dte. 10
Gran Via 7-11-85 3-6-86 15.891.141,- VARFA, S.A.

SCEIM
S. Balaguer

Area de Cultura

C.1 t Rehabilitacio planta noble
Palau de la Virreina 28-2-86 30-5-86 24.975.000,- SAPIC, S.A.

SCEIM
J.M' Aguilera
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Servei de Construccio d'Edificis i Instal•lacions Municipals

Llista d' ohres acahades entre el mart; del 1983 i I'agosl del 1987

Area d'Ensenyament

Nombre d'obres
Nombre d'obres de tecnics no municipals

Nombre d'obres de tecnics municipals

'total

28
18 cost obres 2.041.089.080,-

10 cost obres 298.631.138,-
2.339.720.218,- Ptes.

Resum

i`rornbre d'obres
Tecnic no funcionari Cost Exterior

34 3.335.795.891,-

Tecnic funcionari Cost Interior

78 44 972.488.374,-

Total 4.308.284.265,

Area de Joventut i f';sports
ISsporls

14
Nombrc d'obres .727.207,-
Nornbre d'obres de tecnics ro municipals 6

8

cost
cost

obres
obres

68
6866.727.207,-

Nornbrc d'obres de tccniqucs municipals

Total

Joventut
Nombrc d'obres

Nombre d'obres de tecnics no municipals

Nombrc d'obres dc tecnics municipals

cost obres
l cost obres 34.670.000,-

Total

Area de Uescentralitzacit i Parlicipacit Ciutadana

Direcci O de Serveis de Centres Civics
17

Nombre d'obres obres 471.713.837,-
Nombre de tecnics no municipals 6 cost

l6 cos t obres ].187.140,-
Nombrc d'obres de tecnics municipals

't'otal

Area de Serveis Socials
4

Nombrc d'obres 25.345.000,-
Nombre d'obres de tecnics no municipals I cost obres

3 co st o b re s 135.469.028,-
Nombrc d'obres dc tecnics municipals

Total

Area de Sanitat 6
Nombrc d'obres

cost obres
Nombre d'obres de tecnics no municipals

6 cost obres 119.878.186,-
d'obrcs de tecnics municipals

TotalTotal

Area de Finances 2
Nombrc d'obres

cost obres
Nombrc d'obres de tecnics no municipals

2 cost obres 45.198.365,-
d'obres de tecnics municipals

TotalTotal

Area de Regim Interior i Proteccib Ciutadana

Bombers 2
Nombre d'obres 11.905.164,-
Nombre d'obres de tecnics no municipals I cost obres

29 572.454,-
Nombre d'obres de tecnics municipals l cost obres

Total

Guardia Urbana 3

Nombrc d'obres 345.603,-
Nombre d'obres de tecnics no municipals 1

2
cost
c o st

obres

obrcs
6464..34.0,-70.781.141,-

Nombre d'obres de tecnics municipals

Total

Area de Cultura 1
Nombre d'obres

cost obresalsi i' pcobres de tecnics no munNombre d
1 c o s t obres 24.975.000,-

d'obres de tecnics municipals

TotalTotal

799.523.129,- ptes.

34.670.000,- ptes.

606.900 .977,- ptes.

160.814.028,- ptes.

119.8 78.186,- p tes.

45.198.365,- ptes.

41.477 .618,- ptes.

135.126.744,- pies.

23.875. 000,- ptes.
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Els edificis artistics,
patrimoni de la ciutat a
recuperar i embellir
Barcelona s'ha distingit tradicionalment mes per la
intensitat i la qualitat del disseny dels edificis que no

pas per la seva escala i dimensio propia.

Aquests edificis formen el nucli de la identitat urba-
na, tant si son publics com privats.
La conservacio d'aquestes peces, concretament de

les quc son de propietat municipal, ha de tenir com
a objectiu la resolucio dels seus problemes funcio-
nals, aixi com el rcforcament de la seva condicio de
signes d'identitat. La insistencia en aquest darrer as-
pecte posa en relleu el paper de capitalitat de Barce-
lona. El mes evident i emblematic seria la reconstruc-

cio del Pavello Alemany de Mies van der Rohe.

<<La realitzacio culminant de la carrera europea de
Mies va ser el Pavello Alemany per a I'Exposicio In-

ternacional de Barcelona, l'any 1929. El Pavello Bar-

celona ha estat aclamat per critics i arquitectes com

una de les fites de l'arquitectura moderna. Es, cer-
tament, una de les escasses manifestations de I'cs-

perit contemporani que justifica la comparacio amb
les grans arquitectures del passat, i es lamentable que

nomes existis durant una estacio».

Amb aquestes paraules, Philip Johnson comenca a
fer la descripcio del Pavello Barcelona de Mies van

der Rohe per at cataleg de 1'exposici6 que el MOMA

Ii va dedicar 1'any 1947.

Reconstruir des de l'origen un edifici tan capital per

a la historia de l'arquitectura del segle xx deixa de
ser una empresa arriscada, especialment quan 1'edi-

fici desaparegut no ha fet, amb els anys, sing
convertir-se en un punt de referencia obligat per ex-

plicar ]a confluencia de fonts, idees i intentions de
I'arquitectura europea d'avantguarda d'aquest segle.

Tanmateix, si crear una replica podria semblar una

operacio trivial, un cop ha estat finalitzada, hem de

confessar la satisfaccio que aquesta provoca. De la
mateixa manera que el concixement de 1'obra d'un
music o d'un poeta del passat demana que sigui cul-

minat amb la seva reinterpretacio, potser en aquest

cas la qualitat real i concreta de la peca dissenyada

per Mies van der Rohe exigeix d'esser contemplada
en les seves dimensions reals i en la percepcio con-
creta dels seus espais i colors.
En la politica de conservacio i recuperacio dels edi-
ficis artistics, altres exemples remarcables son:
- Les actuations at Parc de la Ciutadella, amb mo-

tiu de la celebracio del seu Centenari, que abracen:

l'Hivernacle, l'Umbracle, el Museu de Zoologia, la

CoI•laboracio amb el Parlament de Catalunya per

la seva seu i els projectes per at Museu de Geologia

i el Diposit d'Aigaes.

- El Palau de la Virreina.
- Les Torres Venecianes i la reutilitzacio com a tea-
tre del Mercat de les Flors a MontjuIc.

Els monuments com a
senyals d'identitat de la
consciencia col•lectiva
Si, com hem vist, els espais publics son la base de
la vida urbana i, els equipaments, els generadors de
la vida col•lectiva, els monuments -del llati mone-
re, recordar- ajuden als ciutadans a identificar-se
amb el seu medi i creen una veritable consciencia
col•lectiva.

Els objectius prioritaris fixats pet Servei han estat:
recuperacio dels antics monuments exiliats i desmun-

tats als magatzems municipals, rehabilitacio dels mo-
numents mes importants en estat de degradacio, ge-

neracid d'espais urbans integrals per monuments,
creacio de nous monuments rememoratius de per-

sonatges i figures populars i ,nonumentalitzacio dels
espais urbans en general amb la col•locacio de fites

i mollons dels millors artistes plastics del moment.
Dintre la primera linia de recuperacio de monuments

exiliats, hem de citar ]a instal•lacio del monument

at Doctor Robert a la Plata Tetuan, atesa la impos-

sibilitat tecnica de situar-lo a l'antic emplacament de
la Plata Universitat. Tambe la recuperacio dcls mo-
numents a Francesc Layret, a Pi i Margall, a la Re-
publica, etc., per tat de procedir a la seva instal-la-
66 en flocs significatius de Barcelona.
La linia rehabilitadora es posa de manifest en la in-
tervencio en monuments, tan arrelats en la conscien-
cia barcelonina, que pertanyen a la imatge de la ciu-
tat, com el monument a Colom, que ha significat
practicament refer I'estructura de suport amb tecni-

ques molt sofisticades, car es trobava molt afectada
per la corrosio. 0 tambe la intervencio en el monu-

ment at Geni catala, a] Pla del Palau, o a les trenta-

dues estatues de la Plata Catalunya.

La generacoo d'e.spai.s urbans per monuments to la

L 'Hi VVerHucic

seva expressio mes clara en la creacio del mur de Ri-
chard Serra a la Plata de la Palmera, el qual, amb
la seva potencialitat curvilinia, estableix la tensio ne-
cessaria entre dues superficies urbanes d ' un mateix
espai que tenon un tractament i una funcionalitat cla-
rament diferenciades.

En element generador i, alhora, fita urbana es cons-
titueix tambe el monument a Pau Picasso, d'Antoni
Tapies, at Passeig del mateix nom -sons dubte, un
dels monuments mes rellevants de I'avantguarda es-
tetica a Catalunya.
Una funcio semblant cornpleix el poema visual de
Joan Brossa at Velodrom , que comenca amb el nai-
xement i acaba amb la destruccio de la simbolica Ile-
tra A de I'alfabet, la qual cosa produeix una interes-
sant segiiencia que serveix dc contrapunt a 1'edifici
i a la zona verda urbanitzada que I'envolta.
La creacid de nous monuments en record de perso-
natges i figures de la nostra historia recent to una ma-
nifestacio en el que es dedicat at President Lluis Corn-
panys i a les victimes de la guerra at Fossar de la Pe-
drera; a Pau Casals, at Turd Parc; el ja esmentat a
Pau Picasso, i d'altres.
La rnonumentalitzacio dels espais urbans amb la
col•locacio de fites i elements simbolics compta amb
la col•laboracio d'una gran quantitat d'artistes plas-
tics i d'obres de relleu, d'entre els quals citem els se-
giients: Eduardo Chillida, amb Topos, a la Plata del
Rei, i Homenatge a I'Aigua, at Parc de la Creueta
del Coll ; Xavier Corbero, a la Plata Soller, amb
1'evocaci6 dels nrivols, el mar, la Iluna i el sol; An-
thony Caro, el Parc de l'Espanya Industrial; Bryan
Hunt, at Parc del Clot ; Enric Pladevall, a la Pla}a
d'Angel Pestana; Sergi Aguilar, a la Via, Julia, etc.
Amb aquestes intervencions i moltes altres , I'Ajun-
tament vol donar at ciutada elements de referencia
d'una nova etapa de construccio de la ciutat, la qual
es vol caracteritzar per la intervencio integrada, uni-
taria i reflexiva a la xarxa dels espais publics.
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Mercat de les hors

Fundacio Tapies

Pavellc Mies van der Rohe

Monument al Dr. Robert

Diposit de les Aigiies

Torre Llobeta

Palau de la Virreina

74



Gestions del Servei d'Actuacio sobre el Patrimoni Artistic i Ambiental

Proteccio ciutadana Mercats
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Llista d'obres anys 1983-1987

Area de prolecci 6 ciutadana

Ohra Data d ' inici Data d'acabament Cost obra Cont ra ctista Autor projecte

endencies Guardia Urbana.s 43 DeblR Setembre 86 Desembre 87
Milions
204 Agroman R. Artigas. R. Sanabria, Aryurtectos

, pam e .L

2. Reforma cambra de calderes per a vestidors

dia UrbanaaG Gener 86 Agost 86 2 6 Closa Fontela, arquitecte
.u r

3. Can Porisich. Dependencies de la Guardia

bU Agost 86 Maig 87 82 Focsa E. Bonell, J.M. Gil, arquitectes

ana.r

Area de Cullum
tatiC Autor projecte

Obra Data d ' inici Data d'acabament Cost obra ontrac s

1. Arx[u, Historic. [nstal•lacions sistemes de

ure atse Maig 86 Octubre 86

Milions

6,2 Cielsa J.R. Mir, enginyer

.g L
Cl arquitectesSoriaEGarc^sJ

Obrcs de remodelatgc.Museu Picasso2 Juliol 85 Gener 87 44 osa ,, ..
..

3. Casa Caritat. Projecte rcutilitzaci6 per a

anon culturals. Gener 87 - 10 Closa J.M. Casanovas, arquitecte

4. Convent dcls Angels. Rchabilitacio usos

culturals Marc 85 - 282,5 Closa Ll. Clotet, I. Paricio, C. Diaz, arquitectes

.
aci6d' arquitecteM:" GorgasJ

Museu de Geologia, Remodelatge del Muscu .5 - - L54 aprovPendent ,.
.

iS arquitecteBoteyR
Remodelatge del Muscu.Muscu d'Historia6 Juny 86 - 57 ap c . ,

..

7. Museu Mares. Remodclatge de les
instal'Iucions Agost 86 Desembre 86 4 Closa T.R. Mir, cnginyer

.

8. Palau dc la Virrcina. Rchabilitacio per a sea

de I'area do ('alias. Marc 85 Octubre 86 80 Sapic E. Poblet', R. Cameras, arquitectes

arquitectePigrauX
Museu WI ndunten t Aria. Obres d'ampliaci6.9 Marc 83 Agost 83 19,3 Closa ,.

.
CiriciC

in 1, 7„ninnia r)hres de remodclatee. Octubre 86 - 68,5 Focsa .

i6' arquitecres-Amauormenecn KDLt
I I 1'undaci6 Thies Obres de remodelatgc.P

332,7 aprovaePendent d ,.,. o

12. Mercat de Ics Flors. Obres de remodelatge. Gcncr 84 Setembre 85 296 Sapic J.M. Casanovas, A. Fontela, arquitectes.

J.R. Mir, enginyer

Palau Nacional. Obres de consolidaci6.13 Gener 86 - 230 Sapic F. Ramos, arquitecte
.

arquitectePi rauX
Museu Etnologic. Reparaci6 coberta.14 Juny 83 Setem b re 83 3,9 Closa ,g.

.

15. Palau do Pedralbes. Remodelatge per a Mu-

seu do Ceramica i Arts Decoratives. Marc 87 - 25 Sapi c Fontela, arquitecte

16, .lardi del Palau de Pedralbes. Rchabilitacio
d'elemcnts urbans dell jardins, - - 22 Pendent dadjudicacio Fontela, arquitecte

17. Diposit de Ics Aigbes. Rchabilitacio. 144 Pendent d'adjudicaci6 I. Paricio, LI. Clotet

Mercats
i t rojecteAutor

Obra Data d ' inici Data d ' acahament Cost obra aContract s p

1. Mercat do St. Antoni. Obra de consolidacio

d'estructures. Novembre 86 -

Milions

60 Preufet y Sapic J.M. Casanovas

Area de Serveis Socials

Obra Data d'inici Data d ' acabament Cost obra Contractista Autor projecte

1. F. Layret. Rchabilitacio per a residencia i
canal. Gener 85 Febrer 87

Milions

70 Sapic A. Fontel a, F. Iglesias, arquitectes
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Area de Relations Ciutadanes

Obra Data d'inici Data d'acabament Cost obra Contractista Autor projecte

1. Reials Drassanes. Obres de consolidacio de
cobertes. Juliol 86 Desembre 86

Milions

10,2 Closa X. Pigrau, arquitecte
2. Mercat del Born. Manteniment. Gener 84 Gener 87 4,5 Closa X. Pigrau, arquitecte
3. Hivernacle. Obra de rehabilitacio. Agost 85 Octubre 85 84,5 Closa J.M. Casanovas, arquitecte
4. Museu Militar. Remodclatge sales del museu. Juny 86 - 33 Closa A. Catalinas. Pent Industrial
5. Palauet Albeniz. lmpermeabilitzacio i repa-
racio de cobertes. Agost 85 Setembre 86 31,5 Closa J.M. Casanovas, arquitecte
6. Pavello Mies Van der Rohe. Reconstruccio
edifici. Desembre 84 Maig 86 138 Agroman

I. Sola-Morales, F. Ramos, C. Cirici
arquitectes

7. Poble Espanyol. Consolidacio d'estructures. - - 32 Closa X. Pigrau, arquitecte

Area Urbanisme i Obres Ptibliques

Obra Data d ' inici Data d'acahament Cost obra Contractista Autor projecte

1. Palau d'Alfarras. Seu del Sindic de Greuges.
Milions

98 Sapic A. Fontela, arquitecte
2. Monument a Colom. Reforcamcnt
d'estructura. Marc Ju li o l 85 75 Sa pi c M a rgar it, C. Buixade, arquit ectes
3. Monument Dr. Robert. Rcstitucio. Marc 86 Desembre 86 17 Sapic J.M. Casanovas, arquitecte
4. 6 fanals Av. Gaudi. Restauracio. Marc 86 Juny 86 31 Sapic J.M. Casanovas, arquitecte
5. 2 fanals Pg. de G rac i a. Restauracio. Marc 85 Setembre 85 10,7 Sapic J.M. Casanovas, arquitecte
6. Monument Mn. J. Verdaguer. Restauracio. Marc 85 Setembre 85 30 Pendent d'aprovacio
7. Conservatori de Musica. Neteja de facan a, - - Pendent d'aprovacio

S. Torres Venecianes. Pl. Espanya.
Restauracio• Gener 86 Juny 86 22 Sapic J.M. Casanovas, A. Fontela, arquitectes
9. Av. Maria Cristina. Reposicio d'elements
ornamentals. - - Pendent d'aprovacio

10. Pca d'Espanya. Restauracio de ]a font
central. Pend e n t d' aprovacio
Monument a Pau Casals. Nova ubicacio. - - 10 Pendent d'adjudicacio T. Ubach, M. Espinet, arquitectes
12. Part Giiell. Rehab i lita cio dels jardin s. - - 51 Pendent d'adjudicacio J.A. Martinez Lapena, E. Torres, arquitectes

Area Serveis Municipals

Obra Data d ' inici Data d ' acabament Cost obra Contractista Autor projecte

1. Seu del districte de Ciutat Vella. Rehabilita-
cio de l'edifici. Octubre 85 Febrer 87

Milions

65,6 Closa J. Bianco, J.M. Prat, arquitectes
2. Seu del districte Eixamp]e. Rehabilitacio de
l'edifici. - - 7 5 Pendent d'adjudicacio T. Morato, arquitecte
3. Ca sa Go lferics. Rehabilitacio d e I' cdifici . - - 7 3,3 Pendent d'adjudicacio Ravellat, arquitecte
4. Casa Elizalde. Obres rehabilitacio 1' i 2' fa-
se per a centre civic. Marc 86 Desembre 87 52,8 Closa X. Pigrau, arquitecte

5. Obres reh abili tacio pati. Juliol 85 Agos t 85 7,3 Closa X. Pigrau, a rq uitccte
6. Seu del Districts Sants-Montjutc. Rehabilita-
c i o de ]' edifi ci I " fase. Febrer 86 Abril 87 28,9 Focsa J. Sales, arquitccte
7. Seu del districte de Les Corts. Rehabilitacio
de 1'edifici 1' rase. Agost 86 Octubrc 87 38,2 Sapic J. Urgell, arquitecte

8. Seu del Districte Sarria-Sant Gervasi. Reha-
bilitacio, I' fase. Juny 86 Juny 87 25,6 Padros R. Terrades, arquitecte

9. Seu del Districte de Gracia. Remodelatge de
1'edifi ci. Setemb r e 85 No v embre 86 55 Sapic J. Balari, A. Bastardes, arquitectes
10. Seu del Districte Horta-Guinardo. Remode-
latg e de l'edifici. Abril 86 - 97,9 Dragados y Constr. V. Argenti, arquitecte
11. Masia Torre Llobera. Rehabilitacio edifici i
cntorn. Marc 83 Setembre 85 34,5 Closa X. Pigrau, arquitecte
12. Seu del Districte de Sant Andrew. Octubre 85 Gener 87 26, 6 R. Balag ue r D. Rusca, arquitecte
13. Seu del Districte de Sant Marti, I ' fase. - - 45,8 Sapic M. Perez, arquitecte
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CAMPANYA PER A LA
MILLORA DEL

PAISSATGE URBA
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El Pie Municipal del 27 de desemhre de 1985 aprovk

el uPrograrna per a la Milloru i Prolecciu del Paisat-

ge Urhan, amb el qual s'afermava 1a voluntal del

Con.si.stori d'afrontar en profunditat mesure. s per tal

d'estirnufar lee actuacions -per part deLs ciutadans,

pero tumbd per part del mateix Ajuntament- co-

rrectores del deteriorarrtent fis/c produil a is ciutat

des defa molls anys , en el quul influeix notablement

l'ahando, per part dels propietaris , de l'aspecte ex-

terior de les seves finques i la manta, fins era, d'una

politice municipal correc• tora d'aquesta actitud

clesid iosa.

Tres anys enrere . s'havien iniciat les primeres expe-

riencies i s'havien establert , des de les Ordenances

Fisc als, uns incenlius per ale propietaris , que proce-

dissin a netejar la fa4ana de ls seus edificis: consis-

lien en l'exempci6 de to taxa per a 1'ocupaci6 de la

via pub /ica amb bastides, la corresponent a /a Ilicen-

cia d'ohres i Lambe del pugament , durant tint anys,

de la laxa refosa sobre edificis urbans. Malgrat cons-

tituir estirnu i,s d'un volurn economic reclult, l'estra-

tegica do. slficuci6 deLs requeriments municipals i les

gestions directes per tat d'incorporar a la canrpanya

edificis propietat de les instilucions o d'enlilats re-

pre.senlutives tingrreren consequencies imrnediales i

lraduIran c/s ohjeclius de la canrpanya en evidencies

perceplihles de gran fortune popular -sil uacid que

contribui encara rues a la seva difusio.

El referit Programu Municipal ha amplial els ohjec-

liu.s a les parets rnitgeres , a/s trac•tamenis publicilu-

ris i decoralius deLs locals comercials , a les tanques

que marginen de l'ambil urba els jardins i els espais

oberts, a /'enjardinament deLs patis interiors deLs

blocs de cases i a lee instal• lacions higienico-sanitaries

deLs burs i establiments d'activitats similars. Sobre

la base de /'experiencia precedent exposada, s'ha es-

tablerl un sisterna d'ajuts economics amb majors ali-

cients que els de l'etapa anterior: Per a Les facanes

s'articula unaformula que permet an increment pro-

gressiu de la subvencio econnmica en funcio del ni-

vell de qualilat «sso/it en 1'execucid de la restaura-

cio; per a les parets rnitgeres 1'ajut pot arribaral20 %

del cost de les obres, mitjancant una subvencio di-

recta a fops perdut, i un ajut s imilar es pot oblenir

a les actuacions en els espais oberts i enjardinats,

mentre que per ais retols , els elements decor•alius i

els bars es disposen exemptions sobre /'impost de ra-

dicaeio, que poden exirn/r-Los fins a nou anys.

De bon comencanrents'ha estat conscient de la com-

plexilat de les tasques que el programa comportava

i de la necessitat de dotar-lo deLs mitjans tecnics i hu=

mans adients . Un equip de tecnics especialitzats ha

esdevingut indispensable tent per atendre la deman-

da deLs particulars cam per establir 1'enllac entre els

equips centrals i els districtes i Lambeper tat de pro-

moure i incentivar actuacions inedites a la ciutat mit-

jancant dissenys i promotions puntuals i prolotipi-

ques. Pero ha estat tambe irnprescindible organitzar

les tasques d'informacio i publicilat , 1'agi/itaci6 de

la gestic i /'escurparnent deLs procediments adminis-

tratius• aixi cam la sirnplificacio dels tramits per tat

d'estalviar als ciutadans interessats gestions i despla-

4 adents excessius i aconseguir la resolucio de les sub-

vencions en terminis prdcticament immediats.

Ha catgut implanter una coordinaci6 efficient amb

els districtes per tat que les actuacions es puguin con-

duir descentralitzades at maxim, sense que aixo com-

porti desviacions respecte als criteris rectors; s'han

superat igualinent les dificultats a causa del fet que

aquestes actuucions incideixen en gran part en con-

junts d'interes historico-artistic, que son regulats pet

Cataleg del Palrimoni Arquiteclonic. Finalment s'ha

buscat, en lot moment, l'acord amb aquells organs

que, com el Patronat Municipal de I'Habitatge, es-

tan desenvolupant progrumes de rehabi/itacio a la

ciutat, per tat d'actuar-hi concertadament i obtenir

uns efecles de reforcament recinroc grdcies a la su-

perposicio d'actuacions i beneficis.

Pet seu propi plantejament, el Programa is ohert a

diverses possibilitats d'actuacio, amb les quals s'hau-

ra d'anar complernentant, at Ilarg del seu desenvo-

lupament, evidentmenl sobre la base de plans logics

d'etapes, i, en even car en profunditat, aquests per-

rnetran d'anar estenent els camps d'intervencio fins

a aconseguir una recuperacio equitihrada, qualitali-

va i extensa de l'escena urbana deLs barcelonins.

Gestic, imatge i difusio
Els plantejaments esmentats han determinat la ne-

cessitat, d'una banda, d'un suport tecnic que ha de

sustentar en aquest aspecte les actuations del pro-

grama i, de l'altra, d'un suport de gestic, imatge i

difusio, que /'han de desenvolupar amb tot alto que

un programa com aquest requereix per poder arri-

bar a tothom.

Gestic

L'Ajuntament ha destinat la part principal del pres-

supost a un esforc de rcforma interna de procedi-

ments i dotacio de mitjans per agilitar la resolucio

dels expedients.

Partint de la idea de o la finestreta unica», s'ha ges-

tat un sistema de relacio amb els administrats en re-

gim od'interlocutor unicu, que vol dir que el client

pot, sense moure's de casa, complir tots els requisite

que el Procediment exigeix i un <<gestor public>> s'en-

carrega de fer correr internament els papers i

documents.

El Programa informa i acull les demandes d'actua-

cio i, al mateix temps, esta en posicio de transmetre

informacio activa sobre el desenvolupament de la

Campanya, taut als mateixos ciutadans corn als tec-

nics que gestionen les actuacions des dels Districtes.

La Campanya, com a model experimental d'una apli-

cacio concreta de reforma administrativa, coordinant

serveis prestats des de diferents Arees, Districtes i sec-

tors, te, clones, una dimensio que supera la simple

mentalitzacio d'una ciutat amb vistes al seu redre-

cament, es i significa per damunt de tot 1'afirmaci6

de les possibilitats d'una administracio al servei dels

ciutadans i un compromis en marxa de treball per

al futur.

Imatge i difusio

Es pot dir que, malgrat el poe temps transcorregut

des de l'inici de la Campanya, la resposta de la ciu-

tat ha estat entusiasta.

La Campanya -que s'ha fet popular rapidament

amb un llancament publicitari modest sota l'eslogan

oBarcelona, posa't guapa>>- no es nomes una cam-

panya d'imatge, sing que reflecteix una situacio de

fet.
Than signat convenis de col•laboracid amb els

Col•legis professionals d'Arquitectes, Aparelladors.

Enginyers industrials i Perits, que han significat la

dotacio de mes de quaranta tecnics que, amb el per-

sonal de 1'Ajuntament, fan possible el desenvolupa-

ment de la Campanya.

S'ha establert tambe protocols de col•laboracio amb

entitats i empreses que ofereixen participations molt

diverses per a la potenciacio de les diferents ac-

tuacions.
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"A les carreres, el soroll es normal.
Alaciutat,no^aurlade ser-ho"
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"Si recuperem les fa^anes dell nostres
edificis, hi descobrirern art."
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La carnpanya publicitarru compta arnb to participa-
cio de destac•ats barcelonins Loner de !a canapanya a les obres de restaurucio ores irnportants
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Restauraeio i neteja de facanes

El fet que durant els primers anys d'aqucst rnandat

municipal ja s'hagues realitzat una campanya de ne-

teja de facanes ha atorgat a aquest tipus d'intervcn-

cions carta dc naturalesa dins el panorama de les ac-

tuacions arquitectoniques que, a hores d'ara, es pro-

ducixen a la nostra ciutat. En determinades zones de

la ciutat, com cs el cas de l'Eixamplc, fins i tot l'Or-

denanca de] Cataleg del Patrimoni, reformada el ju-

liol del 1986, preveu Ia necessitat que les facanes de

lcs finques es netegin cada 10 anys.

Aquesta situacio no cs extrapolable, pero, a d'altres

arees de la ciutat a les quals, pel fet d'haver estat ha-

bitualment menys afavorides urbanisticament i eco-

nomica, I'esforc per potenciar i estimular aquestes

campanyes de millorament de la qualitat ambiental

i urbanislica ha hagut d'esser mes intens.

.XanfiC Grwi Via - Aribctl

La campanya de facanes s'ha orientat vers l'objec-

tiu de millorar el nivell de qualitat d'actuacions i, pro-

gressivament, ha permes assumir noves problemati-

ques concretes, com es el cas de les instal •lacions pu-

blicitaries, instal -lacions de les companyies de sub-
ministraments (aigua, gas, electricitat, telefon...)

etc., i com a inici d'una ampliacio, en un futur pro-

xim, de questions com ara les instal•lacions de por-

ters electronics i la seva incidencia en les porteries

i els portals; les instal•lacions de seguretat (aparells

d'alarma), d'antenes de TV i el control de les ins-

tal.lacions d'antenes paraboliques, etc.

Amb ]a col•laboracio de I'Area de Cultura s'ha de

fer esment, tambe, de la institucio dels premis ciutat

dc Barcelona per a la restauracio i la neteja de

facanes.
Els beneficis atorgats fins al moment en aquesta ac-

tuacio han estat 18.541.481,- ptes.

Arranjament de les parets mitgeres

Aquesta actuacio ha hagut de veneer el abuit» que

inicialment acull aquestes questions per inedits i man-

cats d'antecedents. En primer ]loc, s'ha fet l'analisi

de la situacio actual, tipificant els casos, seleccionant

i establint prioritats per a les localitzacions, etc., i,

simultaniament, s'ha estudiat les experiencies fora-

nies en aquest camp, aixi com agunes situacions pro-

duides a casa nostra d'una manera traditional o es-

pontania. Paral•lelament s'ha fet estudis sobre la in-

cidencia de la Publicitat Exterior, s'ha establert con-

tactes amb persones i empreses involucrades en

aquestes questions i s'ha obert el cami per a l'inici

dels nous tipus d'actuacions referits.

Ates que es tracta d'una actitud pionera, s'ha fet ne-

cessaria Ia creacio d'un Equip de Disseny que ha pro-

jectat diverses solucions per a parets mitgeres distri-

buides per tota la ciutat. La disponibilitat d'uns

avantprojectes ha permes d'establir contactes amb

els Districtes corresponents i amb els propietaris de

les finques afectades aixf com amb empreses de pu-
blicitat interessades en cada operacio en concret, amb

la qual cosa s'ha iniciat el proces per a fer viable

l'operacio i s'ha cercat, simultaniament, la font de
financament.

Els primers treballs han consistit en I'execucio del

projecte de conversio en facana de les parets mitge-

res de dues finques existents a I'Av. Gral. Mitre amb

Jose de Agullo i Tres Torres, amb la col•laboracio,

per a la realitzacio edificativa, d'una empresa cons-

tructora; els disseny i gestid per a la resolucib de la

mitgera existent a la placa Nova entre els carrers del

Call i de Boters; diverses solucions amb publicitat

exterior per a 1'avinguda de la Meridiana, etc. S'ha

establert vies de gestio amb empreses possibles col.la-

boradores -tant per ser productores de materials de

construccio com per estar interessades en una explo-

tacio publicitaria d'algunes parets- i, tambe per

questions puntuals, amb el Patronat Municipal de

l'Habitatge.

Algunes de les actuations iniciades, o en gestio, han

estat pensades per esser executades en diferents graus

de col•laboracio amb els Districtes o amb altres arees

municipals. Amb el Districte de Ciutat Vella s'ha

col•laborat per resoldre una mitgera a la placa de St.

Cugat; amb el de Nou Barris, amb la redaccio d'un

projecte per a convertir en facana dues parets mit-

geres a la Via Julia, i, amb el de Gracia, per resoldre

les de la placa Trilla. Amb I'Area de Cultura s'ha

preparat un projecte quant a la mitgera confrontant

el Palau de la Virreina i, en col•laboracio amb el Ser-

vei d'Enderrocs, s'ha realitzat diversos projectes

d'acabat de mitgeres, el darrer dels quals esta situat

al carrer del Call, al costat de la Muralla Romana.
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Mitgera Palau de Ia Virreina Panels mitgeres restaurades en col• laboracio amb Co texsa, a !a Ronda de! General Mitre
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La normalitzaci6 urbanistica dels
retols i dels elements decoratius a
les facanes dels locals comercials

Amb aquestes campanyes es preten agilitar al neat

xim, mitjancant estimuls desgravadors, l'adequaci6

de les instal•lacions publicitaries i decoratives dc Ics

botigues, a l'Ordenanca de Ics Activitats i les Ins-

tal•lacions Publicitaries del 1986. Aquesta norma

prcveu un termini maxim de quatre anys per a la re-

conversi6 d'aquest tipus d'instal•lacions a determi-

nate edificis i zones de Ia ciutat que gaudcixen de pro-

teccions urbanistiques o especifiques o son inclose

en el Catalog del Patrimoni Arquitectonic. Els ajut5

previstos per a estimular aquestes actuations col la-

boren a agilitar la normalitzaci6 i, alhora, contribuci-

xen economicament a les despeses que comporten Ics

obres.
Aquesta politica de millorament de la qualitat de

l'amhicnt urba, aixi corn de recuperaci6, conseg6eni

ment, del marc arquitectonic que el defineix, to e1'cc-

tes beneficiosos per a la ciutat, que ja han comen4,i I

a fer-se sensibles en ambits ciutadans determinat,,:

a ]a Rambla de Catalunya, al carrer Comtal, etc.

Aixb ha permes, tambe, d'establir projccles d'actua

cio global o coordinada en alguns carrers o conjuni

urbans, corn as el cas esmentat del carrer Comtal;

el qual, des de Ia Campanya s'ha ahonat i estinndai

una voluntat renovadora generalitzada mitjangaui

l'assignacio d'un arquilecle de capValera, quc asses-

sora, orienta i aconsclla cis comerciants interessals

a canviar la imatge de la seva botiga. I tambe a La

Rambla, en relaci6 amb el Programa d'Actuacio

Global que s'esta impulsant.

Les primeres gestions amb cis comerciants, orienta-

des mitjancant el contacte directe al seu convenci-

ment, estan donant uns fruits quc atreuen, per sim-

patia o per competitivitat d'altres comerciants, en

la mesura que demostren una altra mancra de fer-se

presents les botigucs en el paisatge urba. Els progra-

mes de requcriments previstos per a les facanes, en

consegi.iencia, s'han ampliat incorporant-hi no no-

mes les parets mitgeres, sing tambe els locals comer-

cials de les plantes baixes i Ics retolacions existents

als pisos, per [al de reconduir, d'una mantra inte-

gral, la imatge externa de les finqucs.
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Campanyes per a l'enjardinament
dell interiors de blocs de cases i
dels espais lliures privats i
1'eliminaci6 de tanques opaques als
jardins.

De les diferents campanyes mitjancant les quals s'ha
de desenvolupar el Programa per a la millora del pai-
satge urba, aquestes son les que, d'entrada , presen-
taven les majors dificultats. El problema no era no-
tes a causa d'una manca de precedents sing tambe
pel fet que el desenvolupament d'aquest tipus de pro-
jectes acostuma a estar relacionat amb executions
d'obres molt mes complexes que el simple fet d'en-
jardinar un espai o d'enderrocar una tanca opaca:
Generalment l'enjardinament de l'espai interior com-
porta la necessitat previa de constituir la superficie

a enjardinar (supressio de cobertes existents, imper-
meabilitzacions, reforcaments estructurals, etc.), i
1'eliminaci6 d'un tancament d'obra sol estar dificul-
tat pel mal estat general d'allo que hi ha al seu dar-
rera, i fins i tot de les constructions que hi to
adossades.

Un inventari, a nivell de tota la ciutat, permetra de
tipificar les diferents situacions i jerarquitzar-les en
un pla de prioritats. Les gestions directes amb pro-
pietaris, comunitats de veins i Ilogaters afavoriran
en una fase mes avancada la resolucio d'operacions
concretes. Es, en aquest aspecte, molt important la
participacio municipal directa en algunes actuations
pilot corn es el cas de 1'entorn de 1'edifici del Semi-
nari o la realitzacio que des de Projectes Urbans s'ha
fet al pati de la Torre d'Aigues de 1'Eixample, com
ho es la incentivacio en altres institucions per tal que
endeguin operacions en aquesta linia ( Diputacio: Ma-
ternitat i Escola Industrial; Generalitat: Palau Ro-
bert, etc.).
Ha de quedar clar que , pel que fa a aquest capitol,
el balanq que correspon, fins al moment present, es
1'endegament d'un seguit de gestions i actuacions pre-
paratories per a una concrecio del tema en operacions
especifiques que es preveu que s'haura de produir
en una etapa posterior , mes avancada.

L'arranjament d'espais lliures de
menys de 400 m2

Les actuacions de la Campanya amb els espais d'en-
jardinamcnt to com a finalitat millorar el nivell de
qualitat de tots els ciutadans del medi ambient, mit-
jancant 1'estimul i l'impuls d'aquest tipus
d'actuacions.

El Servei Municipal de Pares i Jardins presta la seva
col•laboracio en Ia realitzacio d'aquest programa,
pels aspectes tecnics i professionals que comporta.
Per dur a terme aquests objectius s'ha elaborat un
quadre de preus per aplicar a les partides que com-
ponguin una actuacio , a fi d'emetre una valoracio

initial i d'acord amb el mateix quadre fer les valora-
cions finals de cara a les sol-licituds de beneficis.
Aquest quadre de preus s'ha posat a disposicio d'un
grup d'entitats col-laboradores per tal que els preus
que hi figuren, siguin respectats en tota la seva ex-
tensio. Les entitats que col•laboren en la Campanya
han estat objecte d'estudi, a fi de comprovar la seva
solvencia i nivell de qualitat, mes encara, en aquests
moments s'esta elaborant un document protocol a
mode de compromis entre les entitats i 1'6rgan gestor.

Bars

Una gran part dels establiments dedicats a I'activi-
tat de Bars presenta actualment, una situacio forca
precaria quant a les seves instal • lacions sanitaries o
medio -ambientals.
Amb independencia del procediment a emprar, amb
la Campanya s'estimula I'arranjament, en especial,
dels sanitaris i de les cuines.
La incentivacio va des de 1'exempci6 de taxes fins
a 1'exempci6 de tres anys de l'arbitri de radicacio,
mes la subvencio en funcio de la quantia i l'import
de les obres.
Les actuacions en aquesta questio han determinat
una intensa activitat de visites a aquest tipus d'esta-
bliment en posicions similars en els Districtes Muni-
cipals; <<mailings>>, informacio personal, etc.
Els resultats de les 3.000 trameses de <<mailings>> les
1.457 visites i d'aquesta tasca informativa han estat
en aquest curt periode, de 221 sol•licituds d'infor-
me tecnic, la qua[ cosa ha determinat la iniciacio del
mateix nombre d'expedients i 1'exempci6 de 1'arbi-
tri de radicacio, amb un import total de 3.602.640,-
ptes., dels 78 establiments que ja han acabat les
obres.

Insonoritzacio de locals comercials,
habitatges i oficines

La contaminacio sonora, el soroll com a contami-
nacio del medi, ha esdevingut en pots anys un dels
eixos de preocupacio ambiental de la poblacio ur-
bana dels paisos industrialitzats.
La font sonora originaria de mes grans molesties a
1'entorn urba de les ciutats occidentals es, sens dub-
te, el transit rodat en superficies.
En arees molt especifiques, en que hi ha existeixen
fonts puntuals altament sorolloses, o be en el cas que
hi hagi una modificacio temporal de les conditions
naturals, el soroll generat pel transit rodat pot no ser
el causant directe dels alts nivells enregistrats, enca-
ra que cal destacar, com ho fa 1'OCDE, que el nom-
bre de persones exposades al soroll del transit es molt
superior al percentatge de poblacio exposat a nivells
de soroll originats pel conjunt de la resta de fonts
sonores radicades a l'area urbana.
A Barcelona es pot comprovar com un alt percen-
tatge dell carrers estan sotmesos a un nivell equiva-
lent de soroll superior als 75 dB (en el cas de I'Eixam-

ple, per exemple, un 68% de la superficie del distric-
te es afectada per 70 o 80 dBA). Ens trobem, doncs,
amb arees sorolloses sobre les que no es pot actuar
a curt termini, atesa la seva extensio. L'Ajuntament
to en marxa, pero, un programa de control de soroll
de vehicles d'enca del 1985 (2.256 propostes de san-
cio en 1986).
D'altra banda, pel que fa a activitats especifiques mo-
lestes, de 2.910 inspections efectuades el 1985, 1.127
s'iniciaren per problemes d'emissio de soroll.
Les actuacions programades pretenen cobrir els ob-
jectius seguents:
a) Disminuir l'emissio de sorolls i vibrations de les
activitats sorolloses, per minimitzar la seva inciden-
cia sobre 1'entorn i eliminar les molesties que provo-
quen sobre les persones.
b) Millorar el poder fonoaillant de les superffcies vi-
drades dels tancaments d'habitatges i oficines, pre-
ferentment de les situades a carvers amb nivell equi-
valent de soroll superior o igual a 75 dBA, per tal
d'aconseguir una confortabilitat acustica adequada
dels habitatges.

c) Promoure una actitud positiva de la ciutat davant
la lluita contra el soroll a Barcelona.
Per aconseguir aquests objectius, l'Ajuntament es-
tableix tot un seguit de beneficis i exemptions per
als qui s'acullin a aquests dos programes.

Tipus de solucions
Quant a les activitats, les d'aplicacio mes comuna
seran:
a) Sobre les fonts: tancament de la font, instal-lacio

de pantalles, canvi d'ubicacio de la font, instal-la-
66 de suports elastics, molles o masses d'inercia,
substitucio d'elements mecanics per altres no
sorolloses.

b) Sobre el local: instal-lacio de material absorvent
o ressonadors en els tancaments , instal - lacio de pa-
rets dobles, fals sostre, actuacio sobre xemeneies, ex-
tractors i ventiladors.
c) Sobre finestres i portes: instal•lacio de finestres
i portes Iliscants, de frontisses o dobles.
En el cas dels habitatges i oficines:

a) Sobre finestres: instal•lacio d'una doble finestra,
reforcament dels vidres, substitucio o adequacio de
la fusteria.

b) En casos especials , actuacions sobre els tanca-
ments horitzontals.

Es respectara sempre 1'estetica de la facana.
Com es veu, el cost de les actuacions sera molt va-
riable, dependra en gran mesura, de 1'aillament en
dBA que s'hagi d'aconseguir, aixi com de la super-
ficie a tractar a cada cas . Quan es tracti d'una acti-
vitat sorollosa, per decidir aquests extrems, es me-

surara previament el soroll en totes les habitations
i locals afectats per la font.

S'estima que , per als habitatges i oficines sotmesos
al soroll del tramit, I'atenuacio a obtenir es trobara
al voltant dels 30 dBA com a valor mitja.
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La volun tat de l'Ajunlament de Barcelona de dur a

terme la construcci6 de les principals instal•lacions

previstes per als Jocs Olympics del 1992 de la mane-

ra mes efica(- possible va delerminar que eljulio! del

1985 es constituis aque.sta Societal Privada

Municipal.

Aomsa esla encarregada, d'una panda, de contro-

lar la confeccio dell projectes constructors de les di-

ferents in.stai•lacions de l'Anella Olimpica i, de !'al-

tra, de comencar rapidament les obres.

Per coordinar tots els projectes, aixl com les defe-

rents empreses conslruclores i les administrations i

els organi.sme.s que intervindran d'una manera o al-

tra en !'execuci6 de l'Ane/la Olimpica, era necessa-

ria aquesla nova organitzacid, que d'unaforma agil

pogucss ferfron l a la complexitat d'aquest ambicibs

projecte per a Barcelona.

La concessib a la nostra ciulal de l'organitzaeid de

les proves dels Campionals del Mon d'Allelisme al

nou Estadi rernodelal i, sobrelol ifonamentalment,

la concessi6 e! 17 d'octubre de 1986 de l'organitza-

cid dell Jocs O/irnpics Vany 1992, afe rrnen la propia

necessilal d'existencia de la Societal i conslitueixen

a la vegada les files de la seva acluaci6.

Durant la primera elapa 1985-86 els Pets mes desla-

cats han estat: creaci(5 de 1'equip huma basic que amb

lleugers increments sera qui assumira l'execucio del

programa d'obres previst. Tarnbe s'ha anal confi-

gurant iota la infrastruclura material que sera ne-

cessaria per al desen volupamen I de les actuations.

- Signatura dels convenis de finanfament de les

obres del Palau d'Esports Sant Jordi amb la Dipu-

tacio de Barcelona i del nou Diposit d'Aigua amb

la Societal General d'Aigues de Barcelona.

- Negociaci6 dels convenis per alfinanpamenl glo-

bal de l'Estadi amb el CSD i de 1'INEF amb la

Generalital.
Basicarnen1, les aclivitals d'AOMSA han estat dues:

A) Control i coordinacio dels dij'erenis projectes de

l'Anella Olimpica.

B) Concursos, adjudicaci6 i control de les obres

comencades.

Projectes

Els projectes executius aprovats son:

- El de l'Estadi de Montjuic, redactat per 1'equip

d'arquitectes Gregotti, Correa, Mila, Margarit i

Buxade.

El pressupost total definitiu de l'obra es de

4.996.059.934,- ptes.

- El del Palau d'Esports Sant Jordi, redactat per

l'arquitecte Arata Isozaki.

El pressupost total definitiu de l'obra es de

5.816.390.623,- ptes.

- El de 1'INEF, redactat per I'arquitecte Ricard

Bofill.

El pressupost total definitiu de l'obra es de

1.809.490.981,- ptes.

- El del Diposit d'Aigues de la SGAB, redactat pels

arquitectes Lluis Clotet i Ignacio Paricio.

El pressupost total definitiu de l'obra es de

605.927.281,- ptes.

- El de la Urbanitzacio General de l'Anella Olim-

pica de Montjuic.

- El del Parc del Migdia. El pressupost total defi-

nitiu de l'obra es de 596.706.196,- ptes. per a la pri-

mera fase.
Amb aquests projectes queda definit el que sera

I'Anella Olimpica. En aquests moments hom plani-

fica les necessitats fisiques i economiques per als anys

1989 i 1992.

Obres executades

Les obres executades fins al desembre del 1986 s'ele-

ven a un import global de 454,- M. de ptes., sense

tenir en compte tota la infrastructura de serveis (ves-

tidors, cantina, infermeria, escomeses, etc.) que ha

significat una inversio de 48 M. de ptes., a recupe-

rar dels contractistes que intervenen i intervindran

en les obres.

El detail de les inversions efectuades es el seguent:

1986 A l'Origen

Estadi Olimpic 117,9 M. 253,3 M.

Palau St. Jordi 285,- M. 496,- M.

Diposit SGAB 44,3 M. 44,3 M.

Urbanitzacio - -

Pare Migdia - -

Serv. Generals 48,- M. 48,- M.

D'altres 6,8 M. 29,- M.

Totals 502,- M. 870,6 M.

Pel que fa a ]a Urbanitzacio General, s'ha fet molta

feina no valorable replenant amb les terres proce-

dents de les excavations totes les zones de l'Anella.

El mateix s'ha produit amb la zona del Parc del Mig-

dia, on s'ha comencat l'abocament de terres segons

l'avantprojecte realitzat per l'Ajuntament.

Concursos i adjudications

En els quadres que s'adjunten a continuacio es pot

apreciar l'obra que s'ha contractat durant 1'exercici

del 1986.

Seguint la politica d'anar fent concursos partials i

per especialitats, s'ha contractat molt favorablement

uns 3.000 M. d'obra. Basicament han estat les es-

tructures de l'Estadi, el Palau i dl Diposit.

A mes, s'ha preparat concursos, a convocar el 1987,

per un valor aproximat de 3.000 M. Aquests concur-

sos han estat molt laboriosos de preparar pel fet que

es mante el criteri de fer tots els contractes «claus-

en-ma» o tancats. Pensem que es una bona solucio

per no tenir sorpreses o desviacions posteriors. Fins

i tot s'esta evitant completament les controvertides

revisions de preus.

Palau St. Jordi

Estadi, abril 87
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Adjudicacions i liquidations contractes Diposit SGAB

Pressupost aproval : 605.927.281 - ptes. (sense IVA, revisio i direccio)
Finangamenl : 1. Treballs previs 20 M. 100 % Ajuntament

2. Diposit 585 M . 30 % Ajuntament , 70 % SGAB

Yum. Concepts Projecte
Adjudicacio
Contracts

Diferencia
%

Baixa
Adjudicacio
Acumulada

Diferencia
Acumulada

%
Baixa

Total
Liquidat

Empress Observations

ACUM.

A) Treballs acabats
1 Treballs previs 20.000.000 13.491.330 6.508.670 33 13.491.330 6.508.670 33 13.491.330 DRAGADOS

Totals A 20.000.000 13.491.330 6.508.670 33 13.491.330 6.508.670 33 13.491.330
6 We 809.480
Total liquidat 14.300.810
Baixa definitiva -5.699.190

B) Treballs en marxa
2 Moviment de terres 84.007.266 34.692.193 49.315.073 59 34.692.193 49.315.073 59 DRAGADOS
3 Estructura formigb

armat 501.920.015 405.092.192 96.827.823 19 439.784.385 146.142.896 29 ACSA

Totals 585.927.281 439.784.385 146.142.896 439.784.385 146.142.896 25
4 Reformat pilotatge

Diposit, abril 87

Diposit, gener 87

Estadi, febrer 85

Diposit, Marc 86
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Adjudicacions i liquidacions contractes Palau Oljmpic d'Esports

Nressupost aproval : 5.816 . 390.623 ,- pies. (sense IVA, revisit i direccio)

Adjudicacit Diferineia °/0 Adjudicacit Diferencia
Baixa

Total Empress Observacions
.Num Conceple Projecte Con(racle Baixa Acumulada Acumulada

Acum .
Liquidat

A)
1

Treballs acahals
Treballs previs 4.959.362 2.310.844 2.648.518 53 2.310.844 2.648.518 54 2.285.844 FOCSA

2 Moviments de terres 294.954.176 176.933.545 176.933.545 TIRSSA

49 3211 903 49.320.903 COMSA

4.199.318 4.199.318 VARIS

movimentterresTot 294.954.176 230.453.766 64.500.410 22 232.764.610 67.148.928 230.453.766

3
,

Pilotaige 125.552.553 84.692.814 40.859.739 33 317.457.424 108.008.667 33 85.390.436 CUB. Y M.

Totals A (I + 2 + 3) 425.466.091 317.457.424 108.008.667 25 317.457.424 108.008.667 25 318.130.046

6 ° AOIvISA
19.087.803

Total liquidat
337.217.849

f3aixa dcfinitiva
-88.248.242

li)
4

Treballs en marxa
Estructura 1.062.730.000 884.312.935 178.417.065 17 884.312.985 178.417.065 COMSA

5 COMM[ (Iualitat 93.637.500 96.628.660 -2.991.160 -3 980.941.595 175.425.905 PAYMA

6 Topografic (previsid) 6,500.000 127.680 981.069.275 127.680 COSTA

Totals B 1.162.867.500 981.069.275 175.425.905 15 981.069.275 175.425.905 15

Totals A + B 1.588.333.591 1.298.526.699 283.434.572 1.298.526.699 283.434.572 18

C) Concursos convocats
7 Estructura mctal'lica 725.053.527
8 Ram palcla

Adjudicacions i liquidacions contractes estadi olimpic de Montjuic

Pressuposl aprova t : 4.996.059 . 934,- ptes. ( sense IVA, revisit o direccio)

Nurn Concepte I rojecle
Adjudicacid

Difcrencia % Adjudicacid
l d

Diferencia
A l d

%
Baixa

Total
uidatLi

Empresa Observacions
. Con t r a c k Baixa aAcumu a cumu a a q

Acum.

I
Fora de pressupost
Bastida mctal•lica 60.877.882 58.505.604 2.372.278 4 58.505.604 2.372.278 58.505.604 DRAGADOS 1985

2 Enderroc 141.780.342 128.144.174 t3.636.168 10 186.649.778 16.008.446 128.144.174 DRAGADOS 1985-86

2' Treballs compl. 8.627.138 8.627.138 0 0 195.276.916 16.008.446 7.772.196 DRAGADOS 1986

TOTAL. 211.285.362 195.276.9t6 16.008.446 195.276.916 16.008.446 8 194.421:974

0 'N AOMSA 8.206.279

Total liquidat 202.628.253

Baixa definitiva 8.657.109

Feines pressupost
aproval

A) Treballs acabats
B)
3

Treballs en marxa
Mov. terres cel obcrt 251.851.067 119.735.813 132.115.254 52 119.735.813 132.115.254 DRAGADOS

4 Control Qualitat 86.202.449 77.433.350 8.769.099 10 197.169.163 140.884.353 PAYMA

5 "Topografic 6.000.000

6 Estructura formigd 2.292.000.000 t.780.856.041 511.143.959 22 1.978.025.204 652.028.312 ENTRECAN.

TOTAL 2.636.053.516 1.978.025.204 652.028.312 1.978.025.204 652.028.312 25

Resum Adjudicacions obres Anella Olimpica

Resum adjudicacions obres Anella Olimpica de Montjuic

Obra Pressupost Concursos Import Baixa % Baixa Observacions

Palau Sant Jordi 5.816.390.623 1.588.333.591 1.298.526.699 283.434.572 17,84 Conveni Diputacid

Estadi 4.996.059.934 2.630.053.5t6 1.978.025.204 652.028.312 24,79 Pendent Conveni Consell Sup. Esports

Dipbsit SGAB 605.927.281 605.927.281 453.275.715 152.651.566 25,19 Conveni amb SCAB

INEF
Pendent Conveni Generalitat

Urbanitzacid Anella
Ajuntamcnt

Pare del Migdia Ajuntament

Totals 11.418 .377.838 4 .824.314 . 388 3.729 . 827.618 1 . 088.114 . 450 22,55
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L'Organ Especial de GestiO dcl Front Maritim del

Poble Nou (Vila Olimpica), quedaformalment cons-

tituit pet Conseil Plenari de l'Ajuntainent de Barce-

lona, en sessi6 de I'll de desembre de 1985. La mis-

siO d'aquest Organ era iniciar el desenvolupament

de la transformacio del Front Costaner de Barcelo-

na, en el.sector del Poble Nou, d'acord amb el Pie

Especial de la Zone Costanera Metropolitana, enfuse

de reclacciO en aquelles dates.

El Plu Lspecial de Reforma Interior del sector del

Passeig de Caries I i de l'A v. Icaria, apro vat el juny

del 1986, constiluia ja an instrument de planejament

definiliu que permetia atrihuir-ne la gestio i 1'execu-

ci6 a !'Organ Especial.

D'altra banda, la prelensi6 de Barcelona en concor-

rer a la candidature dels Joes Olympics del 1992 obli-

gave a delerminar un ambit per a empla4ar-hi la Vi-

la Ohinpiea. La transformacio de la zone coslanera

de Barcelona donava una oportunital unica de crea-

ciO de s6l residential upte per a emplacar-hi aquest

equipament olrrnpic.

L'Organ Especial de GestiO s'ha constituil, per tent,

amb una dohle finalitat: is gesliO del P1a Especial

del front maritim del Poble Nou i la construccio de

la Vila Olimpica per als Jocs d'Esliu del 1992.

Durant lot !'any 1986, aquesl Organ hageslionat ac-

tuacions anlicipades al mateix planejament, per tel

d'avancar en el temp s una operaci6 (le remodelalge

complex. L es principals actuations desen volupades

es recullen a continuaciO.

El Conseil Plenari de 1'Ajunlamenl de Barcelona del

5 de desembre de 1986 aprova els eslaluts de la SPM

VILA OLIMPICA, SA, is finalilat de la qual es la

promocio i la gestio urban(sh ea del sector del Poble

Nou i l'execuci6 del conjunt d'actuacions urbantsli-

ques relacionades amb els Jocs Olfrnpics del 1992.

L'estructura de la Societal Anbnima parteix del pro-

posit que, a partir d'un redull nombre de tecnics ex-

perts en cadascuna de les arees i amb el suport ex-

tern d'empreses especialilzades, es pugui dur a ter-

me el desenvolupament i el financament de

1'operacid.

Actuations

El desenvolupament del Pla
Especial

Ja en el document de Criteris, Objectius i Solutions

Generals de Plancjament per a la Modificaci6 del Pla

General Metropolita i la redacci6 del Pla Especial

de la Zona Costanera Metropolitana es proposava

una estrategia concreta per a la transformaci6 dels

sols urbans costaners del Poble Nou, consistent en

la transformaci6 d'una bona part dels sols ocupats

per instal•lacions industrials obsoletes o per compan-

yies de serveis publics (RENFE, Gas, Etc.) en sbls

industrials o residencials, equipaments, espais Iliu-

res, parts i jardins urbans, etc. L'operaci6 afectaria

no nomes l'estricta zona costanera sin6 tambe les

arees urbanes immediates, a traves de les quals s'ha-

via de garantir, alhora, la continuitat viaria i la de

l'activitat urbana Iligada a la residi ncia.

A partir d'aquests pressupostos, les operations a em-

prendre son d'una complexitat extraordinaria, ate-

sa la situaci6 preexistent, el nombre i la densitat dels

interessos afectats i la necessitat d'incidir tan poc corn

es pugui 1'activitat urbana davant el proces d'execu-

ci6 del planejament.

Les grans questions infrastructurals que condicionen

I'ordenaci6 de ]a zona: remodelatge de la xarxa fe-

rroviaria, obres de defensa de la costa i creaci6 de

platges, remodelatge i condicionament de la xarxa

Detail del Pla Especial de la Vila Olimpica

de sanejament i de depuraci6 d'aigues i el tracat de

la infrastructura viaria han necessitat una coordina-

ci6 entre el planejament i la gesti6 per fer possible

el desenvolupament del Pla Especial i dels Projectes

d'urbanitzaci6 i de construcci6.

La gestio ha estat centrada fonamentalment en dues

questions: d'una banda, l'obtenci6 del sol necesssa-

ri per dur a terme la transformacio d'usos i el tracat

de les infrastructures previstes i, d'altra banda, la

coordinaci6 amb els organismes oficials amb com-

petencies sobre les diferents materies, per definir

l'abast dels remodelatges, els processor de tramita-

ci6 i les fonts de financament de les operations.

El resultat d'aquesta coordinaci6 ha estat tant la sig-

natura de convenis pet que fa a les questions ferro-

viaries i de costes com la preparaci6 d'un projecte

d'expropiaci6 amb la recollida d'informaci6 de tots

els interessos afectats.

A I'aprovaci6 definitiva del Pla Especial, el 26 de

juny de 1986, quedaven recollides totes les operations

esmentades. A partir d'aquesta data, s'ha elaborat

estudis sectorials per definir i concretar millor els as-

pectes basics de les infrastructures amb la realitza-

ci6 d'un Estudi Marc d'Infrastructura que fa una

analisi d'interrelaci6 de tots els elements infrastruc-

turals i estudia la compatibilitat amb els objectius

d'urbanitzaci6 finals, sobre la base de l'inventari

d'infrastructures existents o projectades i d'acord

amb els organismes i companyies de serveis afectats.

S'efectua tambe una analisi previa de definici6 geo-

metrica, tipolbgica i funcional de la xarxa viaria, amb

la introducci6 de les infrastructures basiques.
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Els treballs d'enderroe al sector

S'ha realitzat treballs d'enderroc a les finques que
1'Ajuntament ha anat adquirint durant 1'any i que
no plantejaven problemes d'ocupacib per activitats
alienes a la propietat. Els enderrocs realitzats en
co1•laboracio amb el Servei d'Enderrocs de 1'Ajun-
tament han estat^els segiients:
- Antiga factoria de la Companyia Catalana de Gas
i Electricitat (I'Arenal), realitzat ell meson de maig
i juny del 1986, per tat de recuperar una superficie
aproximada de 37.000 m-. Se n'ha preservat, tan-
tnateix, elements importants, com la xemeneia pro-
pera al Bogatell i la plataforma del gasometre.
- Part de la finca de Credito y Docks de Barcelona
SA, entre ell carrers de Drumen del Gas i les vies del
ramal de la Marina, afectada pet perllongament del
Passeig de Cartes I.
El pla de treball d'enderrocs es troba supeditat a la

^_^^-^-

disponibilitat de les finques depart de VILA OLIM-
PICA, SA, i es realitzara de manera sincronitzada
amb la programacio de lcs diferents obres, fonamen-
talment d'infrastructura.

La preservaeio de la memoria i del
patrimoni del sector

Previament a[s enderrocs, formant part d' un treball
especific de recerca i de documentacio, es preten dei-
xar testimoni de la realitat existent actualment al sec-
tor que caldra transforrnar amb la construccio de la
Vila Olimpica. El treball va encaminat tant en el sen-
tit de la plasmaeio de factual paisatge urba (repor-
tatge fotografic sistematic, vistes aeries, etc.) com
d'episodis concrcts, 1'interes dels quals anira posant-
se en evidencia en el decurs dell treballs: des de re-

r, ,,,,^:,,,.

portatges filmats sobre metodes i processos de fa-
bricacio antics pero encara en us en determinades fa-
briques fins a aixecaments acurats de constructions
especialment interessants pets seus valors estricta-
ment arquitectbnics. Paral•lelament a aquestes tas-
ques de documentacio, 1'analisi valorativa del ma-
terial estudiat anira donant les pautes que orienta-
ran les actions mes apropiades en cada can: des de
la filmacio de certes fases de 1'enderroc especialment
significatives, a fi de polar al descobert aspectes ine-
dits d'una construccio, fins a l'eventual reconside-
racio d'aquest sobre la base d'una alternativa poten-
tial raonada i possibilista, passant per la conserva-
cio, catalogacio i trasllat d'elemeiits puntuals d'in-
dubtable interes, aixi com la recuperacio de tota me-
na de documents (grafics i escrits) de les industries
que encara hi son, sense oblidar el necessari aixeca-
ment de planols, tant urbanistics com d'edificacions,
ni la construccio d'una maqueta de la realitat actual
de la zona

w es ^,^r

^

O
c+ +^ -

93



Vu.n Ui.i:v^l^ic n, s.n.

Actuations per a
1'obtencio de sol

Actuations previes al sector

El fcbrcr del 1986 s'inicia la tasca d'elaborar un in-

venlari dell bens i drets afectats per la transforma-

cio dc] sector acotat pel f']a Especial de Reforma

Interior.

El resultat d'ayuest inventari aboca cl resultat

segiicnl:

177 lingoes, 8 do ]es yuals es trobaven destinades a

scrveis i usos municipals.

45 industries.

109 locals de negocis.

146 habitatgcs.
Paral•lelamcnt a 1'elaboracio d'aquest inventari,

s'iniciaren gestions per a pactar adquisicions de fin-

yues i s'obtingueren resultats positius en la negocia-

cio arnb propietaris de grans superficies.

E] mes de juny se signa el Conveni d'adquisicio de

Its finyues propietat de Credito y Docks de Barcelo-

na, SA, que comprenia una superficie de 46.478 m'-.

Entre el juliol i el novembre, I'Ajuntamcnt adquiri

9 finyues a 1'Av. d'Icaria, que significaven un total

de 25.000 m'.

El mes d'octubre se signa el Conveni d'adquisicio de

la finca propietat de Motor Iberica, SA, de 45.703

mz.

Amb anterioritat, la Corporacio Metropolitana de

Barcelona havia adquirit la finca de 1'Arenal, pro-

pietat de la Companyia Catalana de Gas, de 37.000

m- de superficie.

Les adquisicions ara referides han comportat unica-

ment el trasllat de trey de les 45 industries existents

al sector.

La negociacio amb els industrials

Des del mes de febrer del 1986, els industrials del sec-

tor interessats a resoldre el seu trasllat es posaren en

contacte amb I'Organ Especial de Gestio per a ini-

ciar la negociacio de les seves indemnitzacions. La

tasca negociadora s'ha vi'st obstaculitzada pels mo-
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tins segiients:

- La dificultat de trobar sol industrial alternatiu en
conditions analogues a les existents al sector on es
troben actualment,

- La manta d ' un planejament definitivament apro-
vat que legitimes el tramit expropiatori.
- La manta de disponibilitat economica de part de
I'Organ Especial de Gestio.
La dificultat de trobar ubicacions alternatives per a
les industries s'ha intentat pal•liar posant els indus-
trials en contacte amb les institutions encarregades
de la gestio de sol industrial ( Consorci de la Zona
Franca , EPI, Corporacio Metropolitana , Institut Ca-
tala del Sbl, Ajuntaments , etc.).

Detal! del Pla Especial de la Vila Olimpica

La negociacio amb els habitants

De les 141 famflies que habiten la zona destinada a
Vila Olimpica, unes 35 es troben situades al punt on
s'ha d'iniciar les obres de soterrament de les vies de
RENFE. Aquestes families van acceptar, el proppas-
sat mes de desembre, un oferiment de ser traslladats
als habitatges que el Patronat Municipal construeix
al Poligon Llevant-Sud. EI proses de trasllat, que
s'haura de produir necessariament abans del mes de
juny, es troba en una fase molt avan^ada. Les 105
families restants es troben en una segona fase d'ur-
gencies que, tanmateix, haura de quedar resolta

abans de finalitzar 1'any torrent.
El resultat global de les negotiations dutes a terme
durant el 1986 es el seguent:
- 10 propietaris de finques industrials han accep-
tat un oferiment de colnpra de la finca.
- 30 empresaris han pactat un valor d'indemnitza-
ci6 pel trasllat de les seves instal•lacions o locals de
negocis.

- 35 famflies han acceptat de ser traslladades als ha-
bitatges que el Patronat Municipal construeix al Po-
ligon Llevant-Sud.

El Projecte d'Expropiacio

L'entrada en vigor del Poligon 1 del Pla Especial de
Reforma Interior, previa I'aprovacio de la modifi-
caciti del Pla General Metropolita, ha permes decla-
rar formalment iniciat el tramit expropiatori isot-
metre a informacio pilblica un Projecte d'Expropia-
cio per Taxacio Conjunta.
Aquest Projecte, elaborat per la SPM Vila Olfmpi-
ca, SA, permetra, en el cas que el mutu acord no s'as-
soleixi amb la totalitat dels afectats, procedir a 1'ocu-
pacib d'urgencia de Its finques afectades.
Els costos del Projecte d'Expropiacio son els que es
reflecteixen en el quadre seguent:

Avaluacio dels costos de I'expropiaciti

Valor d'indemnitzacid dels solars
(114.818 m`) ............................ 275.907.654 pres.
Valor d'indemnitzacio de les
constructions (122.948 m').......... 902.230.269 pres.
Total expropiacid del sdl ............ 1.178.137.923 ptes

Valor d'indemnitzacib dels
arrendaments de locals de negocis
(87.386 m') .............................. 521.696.795 pres.
Valor d'indemnitzacio dels drets
d'ocupacio d'habitatges .............. 100.600.000 ptes
Total expropiaciG de drets sobre

finques ................................... 622 .296.795 pres.

Valor d'indemnitzacio del trasllat

i nova instal•lacio dels locals de
negocis ...................................

Valor d'indemnitzacio del trasllat

i nova instal•lacio dels habitatges .
Valor d'indemnitzacio del trasllat

de les activitats industrials ..........

Valor dell sobrecostos derivats del

trasllat de les activitats industrials

Total sobrecostos derivats del

canvi d'us ................................

Valor to(al ...............................

Valor total + 5% premi d'afeccio..

125.386.481 pres.

17.280.000 pies.

346.060.415 pies.

599.388.740 pres.

1.088.115.636 pies.

2.888.550.354 ptes

3.032.977.872 pres.
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Una do les funcions dures,. que tc en el terreny in-

frastructural I'operacio de renovacio urbane que cal

desenvolupar a] Poble Nou cs justament el remode

latge de la xarxa arterial ferroviaria de Barcelona,

que es fa compatible amb dues necessitate urbanfs

tiques basiques: la facial f tat quc el continua urba

s'atansi al mar sense [a solucjo de continuitat que

comportara una infrastructure tan rigida corn Ia fe-

rroviaria en el ramal de ]a Marina i, d'altra bands,

la rccuperacio d'una continuitat do la trams viaria

que esdevenia impossible amb la presencia do l'ac

ccs ferroviari a ('Estacio de Franca del Rama]

Glories.
Malgrat ser aquestes lee finalitats immediates que un

remodelatge de ]a xarxa ferroviaria a Barcelona ha-

via de preveure, la indivisibjlitat quc assenyala la lo-

gics per a algunes actuacions i la complexitat tecno-

lOgica del quc constitucix una explotacio ferroviaria

fan Clue els efcctcs de ol'operacia fcrroviaria>> vagin

bastant mes enlla del que cs l'ambit geografic natu

ral d'aquest Organ de GestiO. Aixi, la supressio del

Ramal de la Marina afecta -positivament- tot el

front de mar des del rius Besos (al tome municipal

de Sant Adria) fins a la Barceloncta; la nova orga

nitzacio prevista del scrvei ferroviari do rodalies ge

nera ]a necessitat d'actuacions de millorament, tent

de la infrastructura com de la seva insercio en cl me

di urba en el ramal del Besos (a cavall entre els dos

termes municipals); a l'Estacio de la Sagrera o a l'Es

tacio de I' Hospitalct de Llobregat la densitat previs

ta de circulacions en la situacio future comports la

necessitat d'equipar l'explotacio amb mitjans tecno-

lbgics quc, a mes, la faran mes liable i mes Segura.

Tres convcnis constitueixen el mare formal d'actua

cio de totes lee Administrations implicades en

1'operacjo:

A) Conveni del 26 de juljol de 1985 entre I'Ajunta-

ment de Barcelona i l'empresa «Ingenieria y Econo-

mic del Transporte, S.A.» (INECO) eel qual s'en-

comanava a aquest consultor especialitzat la redac-

cio dell projectes constructius necesssaris per desen-

volupar lee actions de remodelatge de ]a xarxa

ferroviaria.

B) Conveni del 13 de febrer de 1986 entre la Genera-

litat de Catalunya, el Minister] de Transports,

I'Ajuntament de Barcelona, la Corporacio Metro-

poljtana j RENFE per al remodelatge de la xarxa ar-

terjal ferroviaria de Barcelona.

Aquest Conveni preveu que•les actuacions que cons-

tituiran aquest remodelatge son lee seguents:

- Nave Talgo.

- Estacio de mercaderies de la Llagosta.

- Aixecament d'instal lacions del ramal de La

Marina.
- Depressio parcial del ramal de lee Glories.

- aSalt del Boc» de Vilanova.

- Millorament del Ramal del Besos i La Sagrera.

- Edjficacions afectades eel CinturO del Litoral.

- Instal -lacio de senyalitzacio i telecomandament.

- Remodelatge de ('Estacio de Franca.

- Remodelatge de ('Estacio de I'Hospitalet.

- Electrificacions.

C) Conveni del 13 de febrer de 1986 entre I'Ajunta-

ment, Ia Corporacio Metropolitans i RENFE, que

establia I'acord de traspas de titularitat dell terrenys

actualment afectats a I'explotacio ferroviaria que

quedaran alliberats d'aquest us amb I'execucio de lee

obres esmentades en 1'anterior, coma contrapresta-

cio de lee aportacions economiques d'aquestes dues

administracions al cost de lee actuacions.

Igualment, determine un cost global de l'operacio

de 8.451 milions de pessetes, que proporcionaran lee

administracions signants, d'acord amb el que recuil

el quadre seguent:

Administracio TOTAL 1986 1981 1988 1989 1990

MTTC 2.428 828 600 600 400
Generalitat 2.023 500 523 500 500
Ajuntament 2.787 1.159 828 300 500
CMB 1.213 200 300 313 300 100

8.451 700 2.810 2.241 1.700 1.000

Remodelatge de la xarxa d'enllacos terroviaris de Barcelona
Actualiitzacio de eostos de lee actuacions previstes

PROJECTS

OBRES ADJUDICADES
Pres. Adjudic.

OBRESPENDENTS
D'ADJUDICACIO
Pres. Exec. Comet.

SITUACIO
PROJECTS

ORGANISMS
EXECUTOR

I. Quadruplicacio Sagrera i actuacions comple-

mcntaries 641050876 Obra contratada RENFE

2. Nau Irene articulate a Sant Andrew Comtal

(O.C.) MTTC. 670778175 ID MTTC

3. Salt del Boca a Barcelona-Vilanova (O.C.) 215456268 ID RENFE

3. C Desviament collectors previ oSalt del

Boc» Cobra C.M.B.) 141068939 ID CMB

4. Estacio de lvlercaderies a la Llagosta.
MTTC 1481157271 Pendent Licitacio MTTC

5.1 Remodelatge Eslacio Franca i soterrament

parcial ramal Glories 2070109834 Acord. Licitacio RENFE

5.1. C.I. Electrificacio Estacio de Franca Ra-

mal Glories 500.000.000 Pendent. Aprov. Prjte. ID

S.LC.2. senyalitzacio Eslacio de Franca R.

Glories 150.000.000 ID ID

5.2. Cunpem. Est. Franca 350.000.000 ID ID

6. Sistema de senyalitzacio i comunicacions

Nova Xarxa d'Enllacos 1.550.000.000 Obra contractada ID

7.1. Reposicio instal lacions afectades Cinturo

Litoral I 81696186 Pendent Licitacio ID

7.2. Reposicio installations afectades Cinturo-

Litoral 2 (ECICOSA) 55.688.012 ID ID

8. Adequacid Estacio I'Nospitalet al Nou Ser-

ved de Rodalies 186.096.114 Acord. Licit. ID

B.CI Instalacions senyalitzacio 56.678.027 ID ID

8.C2 Adquisicio Nau neteja unitats 16.000.000 Executada ID

9.1. Electrificacio 1 (3 OCzs i d'altres) 463.465.848 Obra contratada ID

9.2. Electrificacio 2 (SE GloriesiCD S.

Andrea) 268.847.091 Pendent Licitacio ID

9.3. Electrificacio 3 (Telecontrol SE's) 230.368.974 ID ID

10. Aixecament camel Marina I 10.000.000 Pendent. Aprob. Proj. MTTC

IQ Aixecament camel Marina 2 1.000.000 ID ID

10. Aixecament ramal Marina 3 1000000 ID ID

10. Aixecament camel Marina 4 1.000.000 ID ID

Subtotals 3.691.820.106 5.470.642.109
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Activitats de 1' area
ferroviaria

Comissio de seguiment del Conveni
amb INECO

La Comissio ofereix el balanc d'actuacio seguent: fi-

xacio i I'aprovacio del projecte funcional en primer
terme i l'aprovacio tecnica dels projectes construe-
tius corresponents a les actuacions segiients:
- uSalt del Boc» a Barcelona-Vilanova.

Quadriplicacio de via a La Sagrera i actuacions com-
plementaries en via.
- Nau de tractament de trens articulats a Sant An-
dreu Comtal.
- Estacio de mercaderies a La Llagosta.
- Remodelatge de I'Estacio de Franca i soterrament
parcial del Ramal Glories (infrastructura i via).

- Plec de conditions per a la licitacio de projecte
i obra del sistema de senyalitzacio i comunicacions

de la nova xarxa d'enllacos.

- Reposicio d'instal•lacions afectades pel Cinturo
del Litoral (Projectes ntims. 1 i 2).
- Adequacio de l'Estacio de 1'Hospitalet al nou ser-
vei de rodalies.

- Electrificacio (Projectes nums. 1, 2 i 3).
A banda de la tasca general d'impuls i de suport de
l'activitat d'aquesta Comissio, cal esmentar treballs
tecnics conerets executats per aquest organ en rela-
cio amb aquest camp:
- Projecte d'accessos d'obra a 1'Estaci6 de merca-

deries de la Llagosta.

- Treballs de delimitacio de la zona d'lis ferroviari

a I'Estacio de Franca-Ramal Glories i materialitza-
cio d'acords amb RENFE sobre aquesta giiestio.
- Document tecnic per al canvi d'emplagament del
pont de la riera d'Horta al nou emplacament Prim-

P. Muntanyeta.

- Projecte passarei-les per a vianants al c/. Alar-

con, a Sant Adria del BesOs, i a l'antiga carretera de
Mataro.

- Pla Especial de descnvolupament d'infrastructu-
res (Sector Can Donadeu, T.M. La Llagosta).

Remodelatge de la xarxa d'enllacos ferroviaris de Barcelona
Actualitzacio de costos de les actuacions previstes

- Projecte d'accessos a l'Estacio de Mercaderies de
la Llagosta.

Comissio de Seguiment del
Conveni per a la modificacio de la
Xarxa Ferroviaria de Barcelona

Ates que la funcio principal d'aquesta Comissio es
concretar el programa d'actuacions previstes pel
Conveni, impulsar-ne el compliment i aprovar la Ii-
citacio i contractacio de les obres, cal fer el balanc
d'actuacio al fil de la seva activitat en aquest terreny,

que s'explica per mitj$ dels quadres adjunts.
Al quadre 2 es reflecteix la programacio en el temps

de les diferents actuacions, conjuntament ambles do-
tacions economiques per a cadascuna. Al quadre 3
es recullen les obres concedides amb el seu pressu-
post d'adjudicacio, les obres pendents d'adjudica-
cio amb indicaeio del pressupost de licitacio, 1'estat
de tramitacio del projecte i 1'Organisme executor de
cadascuna.

Coste (MM)
OGRES
]dentificacio

1986
GnFbMarAbrMgJnJIAgSetOcNovDc

1987
GnGbMarAbrMgJnJIAgSetOcNovDc

1988 1989 1990
GnGbMarAbr.MgJnJIAgSetOcNovDc GnGbMarAbrMgJnJIAgSet0cNovDc GnGbMarAbrMgJnJlAgSetOcNovDc

641
1. Quadruplicacio via La Sagrera i ac-
tuacions complement6ries (O.C.)

100 491 50

671
2. Nau trens articulats a Sant Andrew
Coastal (O.C) MTTC.

t 400 270

215
3. Salt del Boc a Barcelona-Vilanova
(O.C.)

215

141
3. C Desviament collectors previ Salt
del Boc (obra CMB)

83 57

1279
4. Estacio de Mercaderies a la Llagosta.
MTTC

417 862

2377
5.1 Remodelatge Estacio Franca i sote-
rrament parcial ramal Glories

632 1227 518

302
5.2. Complementaria Estacio Franca
(edificacio i entorn)

302

1550
6. Sistema de senyalitzacio i comunica-
cions Nova Xarxa d'Enllacos

100 415 841 194

71
7,1 Reposicio ]nstal'lacions afeclades
Cinturo Litoral I

71

64
7.2. Reposicio instal•lacions afectades
Cintur6-Litoral 2 (ECICOSA)

16 48

210
8. Adecuaci6 Estacid L'Hospitalet at
Nou Servei de Rodalies

110 100

463
9.1 Electrificacio I (obres civils 1, 2, 3 i
d'altres)

185 108 170

233
9.2 Electrificacio 2 (SE Glories i Centre
de distrib. St. Andreu

50 183

199
9.3 Electrificacio 3 (Telecontrol de
subestacions)

199

25
10. Aixeca.rnent carnal Marina
MTTC

10 10 15

8451 TOTALS 701 2809 3713 727 501
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Costes i Sanejament

Actuacions en materia de costes

Per tal de desenvolupar les obres del Front Maritim

del Poble Nou previstes en cl vigent Pla d'Ordena-

ci6 do la Costa de Llcvant de Barcelona, s'ha coor-

dinat lcs actuations a ]a costa i s'han realitrat diver-

sos estudis i valoracions yue han culminat en el Con-

veni de col•laboracio entre el MOPU i la CMB, del

maig do 1986.

En desenvolupament del Gonveni esmentat, s'esta

realitzant diferents projectes i s'inicia, el desembrc

del 198b, la primera etapa de les obres de defensa

i de regeneracio de les platges del Poble Nou, adju-

dicades pel MOPU a 1'empresa «Entrecanals i Ta-

vora» per 1.070 milions de pessetes, amb una dura-

cio prevista do dos anys.

Actuacions en materia de
Sanejament

Amb la finalitat do solucionar cls problcmcs dtrivats

de la insuficiencia del collector del Bogatell, s'cstu-

diaren alternatives partint del Pla Especial de Sane-

jament iClavegueram del 1968 i del Pla Especial

d'Ordenacib de la Costa de Llcvant de Barcelona del

197b, ambdos rcdactats per la Unitat de Sanejament

i Clavegueram de 1'Ajuntament.

En col•laboracio amb la Unitat de Sanejament de la

Direccio de Serveis d'Obres Publiques de 1'Ajunta-

ment, se seleccionaren les alternatives mes adequa-

des a les nccessitats d'implantacio de la Vila Olim-

pica. Aquests treballs han culminat en la redaccio

del Projecte de Xarxa Basica de Collectors del Bo-

gatell Sud-Est, I'octubre del 198b, que ha permes el

desenvolupament de la resta de Projectes de les in-

frastructures que afecten la Vila Olimpica: ferrovia-

ria, viaria i costanera, dependents de diversos orga-

nismes de 1'Administracib publica.

Prenent tom a base el projecte esmentat, s'ha desen-

volupat els treballs de coordinacib amb la resta de

les infrastructures b^siques, s'ha elaborat diferents

propostes i estudis tecnics i analitzat les possibles

afeccions a xarxes subterranies de Serveis publics.

Fruit d'aquests estudis es la Proposta de Xarxa Bi^-

sica de Co]lectors, que a hores d'ara es desenvolu-

pa a nivell de projectes constructius.

',,
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A mes de la continuacio del desenvolupament dels

Con veni.s del 1984 i del 1985 sobre obra nova i reha-

bilitacit'j, el 1986 es va signar un con veni en Ire l'IN-

CASOL i l'Ajuntament de Barcelona per tat d'exe-

cular 282 habitutges per an import de 1. 344. 000. 000

de pies. Tarn be, el 1986, el PMH i el MOPU signa-

ren un con veni per a dur a terme obres de rehahilita-

eio per un import de 600.000.000 de pies, arnb car-

rec a Eons procedents de ('A cord Economico.social

(A ES).

Nous habitalges, Llevant-sud, 1

Construccio de nous habitatges Resta d ' obres Situacib Inversio

Es l'activitat mes important per rao de la inversio.

El 1986, hi havia obres en execucio per un import

total de 4.227 milions de ptes. Els nous habitatges,

que es construeixen en regim de proteccio oficial i

de promocio p6blica i que son adjudicats pel Patro-

nat en funcio de rigorosos criteris legals, es destinen

a cobrir necessitats derivades de 1'eradicaci6 de nu-

clis d'infrahabitatge i d'actuacions urbanistiques mu-

nicipals i a atendre la demanda de sectors de pobla-

cio amb greus problemes d'habitatge i amb ingres-

ses de la unitat familiar no superiors a 2,5 vegades

el Salari Mitja Interprofessional.

35 Om - Non de la Rambla 155.478.220

36 Llevant Sud II F. 136.100.675

46 Can Farrcro I F. 259.938.959

12 Tantarantana, 2 44.485.271

8 Serra Xic, 4 26.246.736

12 Gatuelles-Armengol 42.565.382

133 Can Carreres I i II F. 718.559.137

75 Baro de Viver F. 295.761.573

357 1.679.135.953

1.105 Total 4.227.443.470

Noinbre
d'habitalges Situacio Inversio

110 Can Clos II Fase 527.422.384
44 Molerussa 149.800.000

33 Vallbona 92.444.424

70 Llevant Sud I Fase 210.185.000

- Obres complementaries 62.574.163

257 1.042.425.971

108 Llevant Sud III Fase 307.857.729

207 Baro de Viver I Fase 626.502.318

176 La Capa 571.521.499

491 1.505.881.546
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Rehabilitacio integral. Carrer Corner

Remodelacio de carrer i rehabilitacio fa^anes, carrer Ager

t
^
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Reparacions extraordinaries i
reparations no repercutibles

Una gran part dels habitatges del Patronat construits

durant 1'etapa anterior a la democracia, pateixen, ul-
tra el seu envelliment, deficiencies estructurals d'aca-
bats i d'urbanitzacio de I'entorn. EI programa d'ade-
quacio dels immobles fou iniciat el 1980.

Inversici en reparations
extraordinaries

Reparacions no
repercutibles

1983 396.677.357 1983 25.853.000
1984 246.574.685 1984 19.461.000
1985 362.345.420 1985 31.205.000
1986 156.512.579 1986 36.278.000

1.162.110.041 112.797.000

Rehabilitacio urbana

EI Patronat actua en aquest camp rehabilitant el pro-
pi patrimoni residential i fomentant la rehabilitacio
privada, mitjan^ant campanyes de difusio de la re-
habilitacio iajudes economiques i de gestio.

La inversio en rehabilitacio ha estat 670 mi-

lions de pessetes.

Eradicacio del barraquisme

Es una tasca complexa perque, en molts casos, lee

families tenon vertaderes dificultats -economiques,

socials, ambientals, etc.- per aincorporar-se a un

habitat normal. EI Patronat duu el control del bar-

raquisme assentat sobre terrenys de domini public,

fa tasques de treball social de base preparatori per

a incorporar families barraquistes al nou media en

determinate casos, en fa el seguiment i, fonamental-

ment, els proporciona uns habitatges nous dole que

construeix o uns de segona ma.

Les illtimes barraques son lee mes dificils d'eradicar,

perque al final van quedant lee families mes margi-

nades, que menys conditions reuneixen per a

incorporar-se a habitats normals.

- Barraques eradicades: 769.

- Inversio global : 441 milions de pessetes.

En 1'eradicacio del barraquisme, en ajudes personals

ale barraquistes, en reparations de barraques, en ade-

quacio d'allotjaments i en adquisici6 d'habitatges.

(No s'ha valorat el cost dole habitatges del propi pa-

trimoni del Patronat adjudicate ale barraquistes)

Abril del 1987

101





F^^̂.

AREA DE TRANSPORTS
I CIRCULACIO



ARI.A tJi I RANSJ'Ok IS I CIRCu1.A(JO

Barcelona es una ciutat molt densa, comprimida en

els sews 100 Km2. La densitat de pohlacir es de 179

Ilabitants/I-Ia, 2,5 vegades mes alta que Madrid, 3

vegades mess alto que Brussel• les, 5 vegades mes alta

que Estocolm. A mes es el centre d'una Area Metro-

polilana de 478 Kms i uns 3.500.000 habitants clue

configuren un continu urba.

Cal assenyalar que el parc de vehicles a Barcelona

ha augmentat con.siderablement des de la decada dels

anys 60, en la qual es va multiplicar per quatre, s'ha

duplicat els anys 70 i arriba actualment als 750.000

vehicles aproximadament.

El nombre de vialges interns a Barcelona que es pro-

dueix diariament en els diferents mitjans de trans-

port es de 3.800.000. D'aquest, el 42,1 %n es realit-

zen amb vehicle privat i la resta es reparteix en igual

proporcid entre els transports publics i a peu.

El total de vehicles que diariament circula pets 1.200

Km. de carrers de la xarxa urbana de la ciutat es de

1.100.000. La relacid entre superficie vial i nombre

de vehicles es de 16 m2 calcada/vehicle.

Una altra variant a tenir en c•ompte es el gran deficit

existent de places d'aparcament, que pot xifrar-se en

150.000.

Durant el quadrienni 1983-1987, s'ha desenvolupat

una politica encaminada a la consecucid dels objec-

tius priorilaris seguents:

- Optirnitzar l'us de la via publica introduint-hi cri-

teris de racionalitzacid que tendeixin a assegurar la

mobilitat de les persones i de les coses en un mart

de rendibilitat social.

- Assolir mes solidaritat entre els usuaris de la via

publica: vianants i conductors.

- Col-laborar en el millorament de la qualitat de

vida.

Per tat d'assolir aquests objectius s'ha actuat d'acord
amb els eixos d'actuacid seguents:
- Millorament de la xarxa viaria i de la seva

connectivitat.

- Optimitzacid de la regulacid de la circulacid apli-

cant les mes modernes tecnologies.

- Regulacid de 1'estacionament a la superficie i

construccid d'aparcaments a I'origen.

- Atencid al factor huma en les seves vessants de

seguretat i disciplina vial.

Evolucio del volum de transit

Accesos a la Ciutat

Accesos 1978 1980 1982 1984 1986

Gran Via (Besbs) 102.000 97.500 99.000 89.500 87.400

G uipuscoa 47.000 38.000 43.900 44.900 48.400

Passeig Santa Coloma 46.000 47.500 45.700 46.900 44.900

Av. Meridiana (Trinitat) 119.600 137.500 142.400 155.800 143.500

Av. Diagonal (Hospitalet) 91.700 85.500 94.300 99.000 130.000

Ctra. d'Esplugues (Hospitalet) 23.500 26.800 26.800 25.000 32.000

Collblanc (Hospitalet) 58.100 60.100 62.900 46.700 55.500

Constitucih (Hospitalet) 27.600 26.800 26.900 25.500 24.500

Gran Via (Hospitalet) 118.800 130.600 128.200 124.000 122.900

Nola: Unitas = Mitjana diaria de vehicles en dia feiner.

Carrers Principals

Any

Arago
(Pau Claris/
Pg. Gracia)

Diagonal
(Rbla. Catalunya/

Via Augusta)

Pau Claris
(PI. Antoni
Maura)

Meridiana
(Mallorca/
Valencia)

1976 90.000 106.700 47.500 131.300
1977 87.000 105.100 47.700 137.600

1978 91.000 104.400 49.600 144.500

1979 91.100 103.200 51.000 144.700

1980 92.300 103.500 48.200 145.600

1981 97.000 108.200 50.000 146.300

1982 96.500 105.400 50.600 145.900

1983 95.100 104.900 51.600 145.000

1984 99.060 106.100 46.600 139.300

1986 84.350 105.700 46.500 138.500

Nola: Unitat = Mitjana diaria de vehicles en dia feiner.

Evolucio del volum de transit 1967-1986 en el total d ' accessos

Nombre
vehicles/dia

8()0.0()0-
Any Vehicles

1967 - 230.835
1968 - 283.816

700.000- 1970 - 336.800
1972 - 392.800
1974 - 505.800
1976 - 587.700

600.000- 1978 - 634.300
1980 - 650.300
1982 - 671.000
1984 - 765.200

500.000 - 1986 - 819.900

400.000-

300.000

200.000

100.000

1967 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986

104



Volurns de transit 1986

a W.M61.1 L

Planol dels volums de transit 1986 Velocitats
Com ja s'indica en les series de dades de carrers in- Les velocitats de circulacio es mantenen a nivell ge-
dividuals, el transit durant el darrer decenni ha estat neral en els mateixos valors que als anys anteriors.
molt estable, amb increment negatiu en el centre Hi ha variations de certa importancia al ]larg del dia,
0-10% i positiu en la periferia: tambe 0-10%o. en funcio dels diferents plans de transit que

s'utilitzen.

Les velocitats s'ajusten basicament a les coordina-
tions dell semafors.
Com a dades generals, es poden assenyalar:

Fora

Hora Punta d'hora Punta
Turismes 10-1 S Km/h 15-25 Km/h
Transport public 10-12 Km/h 12-16 Km/h

10^
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Ordenacio de 1a circulacio

Senyalitzaei6

aJ lnforrrralivu:

Conl'ormtment amb cl Codi do Circulacic5, la s^n-

yalitzacio in1'ormativa urbana comprcn senyals de:

f.- Oricntacio.

II.- LocalitzaciG.

EI sea objcctiu Es 1'orientacio i l'ordenatio del tran-

sit a les vies i als accessos de la Ciutat, itincraris tu-

ristics, ]ocalitzacio de centres civics, zones esporti-

vts, pares, jardins, dispensaris, hospitals, etc.

S'ha cfcctuat la substitucio de la scnyalitzacio infor-

mative urbana, d'acord amb la Normative vigent i

s'ha procedit a la instal•lacio de 3.965 modals noun.

6J Verttca!

La scnyalitzacio vertical to tom a objcctiu I'assen-

yalamcnt de perill, ordres, indications i advertiments

a Its vies pribliyucs. S'ha procedit a la substitucio

dcls senyals existents adaptant-los al Codi de Cirtu-

latici vigent.

Durant cl yuadrienni 1983-19H7 s'ha procedit a la ins-

tal•laci6 do 19.885 senyals.

cy Horrtzantul.•

Als cfcctes d'ordcnacici del transit mitjan4ant rnar-

qucs vials sobre el paviment amb pintura i altres ele-

ments adhcsius, cls treballs hen estat:

- Conservacio dell passos de vianants senyalitrats

conl'ormement amb el Codi de circulacio i adapta-

tio dell passos antics.

- Conservacio dels carrils reservats per a la circu-

lacio do bus-taxis i la scnyalitzacio dels de nova

implantacio.

- Conservacio de zones rescrvades (parades de ta-

xis, carrcga i descarrcga, reserves, etc...) i scnyalit-

zacio de ]cs de nova implantacio.

- Manteniment de la scnyalitzacio de zones exclo-

ses al transit i adaptacio de les de nova implantacio.

- Conservacio i noves implantations en vies de cir-

culacio prefcrent per a 1'ordenacio del transit mit-

jan4antmarques vials especifiques: linia continua de

separacio de carrils, linia continua de delimitacio de

cal^ada, simbols, fletxes i inscriptions.

AI llarg del quadrieni 1983-1987, s'ha aplicat un to-

tal de 531.959 mz de pintura.

Illes i eixos per a vianants

S'ha habilitat per a firs dels vianants els espais vials

segiients:

- Av. Gaudi

- PI. del Sol i voltants

- C/. Comtal, Boters, Portaferrisa, Cucurulla.

- C/. Rogent.
- Via Julia

- Moll de la Fusta

T Museu Mares .

PIaCa del Rei ^

Museu d 'Historia
de la Ciutat ^

Senyulitzacio lnformativa per u vianants

^^

^'si l^3 Pui9cerda

l l

Purrel seayalitzucio irrformativa (Av^da. R^Ieridiana) Nou dissen_y senyalit^,acio infornrativa

Nova senyatitzacio dels passos de vianants
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Ordenacions en diversos barris

Cal destacar:
a) Inversions dels sentits de circulacio dels carrers
Mallorca - Valencia.
Aquesta operacio s'ha dut a terme per tal de millo-
rar la connectivitat vial. L' operacio de canvi de sen-
tit ha estat envoltada d'un dispositiu especial de se-
guretat , i s'ha donat especial atenci6 a la informa-
cio en general , la protecci6 at vianant i la proteccio
at conductor.

El canvi de sentit d'ambdos carrers s'ha efectuat
coordinadament , comenca a les 22 hores del dime-
cres 17 de setembre i va restar enllestida ales 6 hores
del dijous 18 del mateix mes.

Durant aquest perfode de temps es va treballar en
63 cruilles i es feren les operations seguents:

Control del transit al Barri de la Barceloneta

Ordenaci6 de l'estacionament

- Modificacio de l'orientacio dels semafors aixi: com
I'adaptacio dels plans de funcionament.
- Marques vials adients segons els nous sentits.
- Modificacio de la senyalitzacio vertical.
Pel que fa als resultats de l'operacio, cal dir que, en-
cara que s'ha produit una minva en la velocitat de
circulacio, d'altra banda, s'ha produit un guany sig-
nificatiu respecte al temps necessari per a travessar
el centre de la ciutat en sentit Oest-Est.
Els dos eixos serveixen, a la major part del projecte,
prop d'uns 10.000 vehicles mes per dia, els quals,
amb anterioritat al canvi de sentit, circulaven pels
carrers Arago i Gran Via.

Senyalitzacio vertical carrega i descarrega

Pla de control selectiu del transit a
la Barceloneta

El Pla dissenyat s'implanta durant 1'estiu els dissab-
tes i els dies festius, compren 1'horari de 9 a 17h i
el seu objectiu es:
- Establir una area d'acces restringit per als vehi-
cles, que s'autoritzi exclusivament, previa identifi-
cacio mitjancant targeta dissenyada amb aquesta fi-
nalitat, a residents de la zona, titulars i empleats de
les activitats exercides en el seu ambit (comers, res-
tauracio, etc.), aixi com a proveidors.
- Establir un itinerari periferic en l'area 1'esmen-
tada, amb un eix de penetracio a la platja de la
Barceloneta.

- Establir fasces a cada sector del Barri per un unit
carrer (amb el seu control corresponent), podent sor-
tir dels esmentats sectors sense restriccio, pels carrers,
el sentit de circulacio dels quals, de conformitat amb
la senyalitzacio existent, ho permeti.
El Pla esmentat to corn a objectiu obtenir un just
equilibri entre els drets dels residents, les activitats
desenvolupades at barri i els usuaris de Ia platja.

Operacio Nadal

Aquesta operacio ha significat I'elaboracio d'una
campanya informativa i de dissuassio d'utilitzacio
del vehicle privat per accedir at centre de la Ciutat
durant els dies nadalencs, aixi com d'estimul per a
la utilitzacio del transport public: taxis, metro i bus.
En aquest sentit, d'acord amb Barnacentre, CMB,
Organitzacions representatives del sector del taxi,
s'ha promogut 1'elaboraci6 d'uns bons de transport.
D'altra banda, pel que fa a la circulacio del vehicle
privat, s'ha procedit a la limitacio de fasces at cen-
tre de la Ciutat, mitjancant 1'afitament d'una zona
amb la instal •lacib de senyalitzacio oculta, que en un
moment determinat avisa el conductor de l'estat de
la circulacio i li ofereix itineraris alternatius.

Ordenacio de 1'estacionament de la
carrega i descarrega als xamfrans
de 1'Eixample

Els objectius de la nova ordenacio dissenyada son
basicament:

- Facilitar 1'aparcament de turismes en bateria a to-
car de la vorera, que permet disposar de mes places
d'estacionament en el conjunt de la interseccio.
- Facilitar el transport de mercaderies en zones de
carrega i descarrega permanents als xamfrans de fa-
cil asses i maxima operativitat, per tal d'afavorir una
activitat comercial dinamica.

- Evitar l'estacionament indegut en els vertexs dell
xamfrans, excloent-ne els vehicles que obstrueixen
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totalment o parcialment un carril per tal de benefi-

ciar una circulaci6 mes fluida i eliminar el rise po-

tential que l'obstacle esmentat ofereix a ]a continui-

tat circulatoria.

- Evitar l' estacionament indegut sobre els passos

de vianants, que es producix en ocupar una part de

la voravia i una part de la calcada en la zona senya-

litzada pel transit de vianants.

- Facilitar un emplacament harmonic per tal d'ins-

tal•lar-hi contenidors per a recollida d'escombraries

domcstiques i d'establiments comercials, de mane-

ra que permetin la seva facil accessibilitat a usuaris

i serveis de recollida , sense que disminueixi la capa-

citat d'estacionament.

L'ordenaci6 dissenyada s'ha implantat en les inter-

seccions de I'Eixample, que comprenen un total de

139 cruillcs.

- Ordenaci6 del transit mitjancant regulaci6

semaforica.
Al Ilarg del quadrienni 1983-1987, s'ha procedit a la

regulaci6 de la circulaci6 mitjanGant la implantacio

i el remodclatge de les seguents:

Instal •lacions semaforiques

1983 1984 1985 1986 1987

Noves 11 5 3 15 4
Remodelades 5 3 1 58 * 1

* Inclou les necessaries per al canvi de sentit dels carrers Ma-

llorca i Valencia.

Centre de Regulacio
i Informacio del Transit
Per tal d'optimitzar el funcionament de la xarxa via-

ria, s'ha ampliat i potenciat el sistema de regulacio

dinamica del transit.

Elements del sistema

El Sistema centralitzat de Control Automatic del

Transit es integrat per tot un seguit d'elements d'al-

ta tecnologia que permeten donar una resposta di-

namica i acurada a les exigencies que en materia de

regulacio planteja tothora el transit de la Ciutat.

L'objectiu fonamental es millorar les conditions cir-

culatories tot adaptant-se en temps real a cada situa-

cio. Per assolir aquesta fita es disposa de la Sala de

Regulacio del Transit, on s'ubiquen:

- els ordinadors centrals de control i els correspo-

nents periferics.

- un plafo sinoptic amb indications Iluminoses que

reflecteixen 1'estat i el mode de funcionament de ca-

da un dels elements connectats al sistema.

- 15 monitors de visualitzacio d'imatges de TV en

circuit tancat i el sistema de telecomandament de les

cameres, controlats per un microordinador.

A la via ptiblica hi ha instal•lats els elements de con-

trol i de regulacio locals:

- 22 centrals de regulacio, que son microordinadors

amb la intel•ligencia necessaria per distribuir, cadas-

Diagrama funcional del sistema de regulacio del transit

Sistema
d'Informacio

a I'Usuari

Xarxa de Comunicacidns

cun, informaci6 a 32 reguladors locals o parqui-

metres.
- 297 reguladors locals microordinadors (RL) ca-

pacos de controlar , cada un, 24 grups semaforics (240

Ilums de colors ) i 16 detectors de vehicles o pulsa-

dors de vianants . Amb capacitat per emmagatzemar

8 plans de transit programables segons horari i auto-

detectar avaries en el seu funcionament (per exem-

ple una bombeta fosa o una fallada de

comunicacions).

- 283 reguladors locals de tipus electromecanic (M)

capacos de rebre ordres directament d'una central

de regulacio.
- 155 punts de mesura del transit en temps real amb

un total de 427 detectors de vehicles.

- 23 cameres de TV en circuit tancat (vegeu planol).

Ampliacio de la zona centralitzada

La centralitzaci6 consisteix en la connexio d'un se-

guit de reguladors locals amb una de les noves cen-

trals de regulacio i la connexio d'aquesta amb el Cen-

tre de Regulacio, la qual cosa implica la seva incor-

poracio al sistema controlat pels ordinadors. Com

a consegiiencia, s'esdeve immediatament la possibi-

litat de modificar qualsevol dels parametres de cada

regulador des de la Sala, a mes d'enviar-li les ordres

oportunes perque adapti el seu funcionament a la de-

manda real del transit.

La taula seg6ent reflecteix les diferents etapes en que

s'ha produit la centralitzaci6 esmentada.

siacma d,
oncmi

tle unuigc

Xarxa de Comunicacions

St.ni. do

`icde NI-imn
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Arees centralitzades

1984 1985 1986 1987
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Centrals Regul odors

Area Nomhre Any Tolal Tipus

Centre I a 6 1984 179 RL
Oest 7a9 1984 66 M

Est 10, 15, 16 1985 82 M

Sud 12 i 13 1986 55 R1.

Diagonal 17 1986 17 R L
Meridiana 18 1986 16 R L

Ciulat Vella 13 i 14 1986 59 M

Nord 19 a 22 1987 105 M

Renovacio d'equips

Conjuntament amb la centralitzacio s'ha gnat Pent

el canvi dels equips de regulacio (tant centrals corn

rcguladors locals). La qua] cosa significa que, a mes

de ]a instal•lacio dels nous reguladors RL i el canvi

de molts dell altres, s'ha fet les operations seguents:

- instal•lacio de cable de centralitzacio pel conne-

xionat amb Ics novel centrals.

- canvi complet del cable en les intersections que

ho requcricn.

- climinacio de les antigues centrals de detectors en

conneclar-los directament als noun reguladors.

- recablejat de Its antigues espires detcctores i ins-

tal.lacio d'un total de 107 do noves amb els seas cor-

responents detectors.

L'any 1984 es va instal •lar cis primes 50 reguladors

de ]'Area Centre.

L'any 1985 es va instal•lar la resta dell reguladors

dc ]'Area Centre.

L'any 1986 es va instal•1ar els regu]adors de ('Area

Sud, ]a Meridiana i la Diagonal. A mes, es van con-

nectar tots cis detectors de les arees Centre i Sud.

Durant ['any 1987 s'ha fet ]a instal - lacio dels detec-

tors de les arees de la Meridiana i ]a Diagonal.

La renovacio dels equips ha tingut corn a consequen-

cia immediata ]'augment en el nivell general de dis-

ponibilitat del conjunt de les instal•lacions semafo-

riques en tin 300/0, perque les hores de parada per

instal•lacio, des del moment en que es detecta la ano-

malia fins que cs reparada, ha passat de 20 hores a

14, la qua[ cosa significa una manta de servei del

0,16010 al ]larg de tot ]'any ates que el sistema fun-

ciona les 24 hores del dia.

Cameres de T.V.

L'any 1984 s'instal •la les 5 primeres cameres deTV,

que foren connectades directament amb monitors

ubicats a la Sala de Regulacio. Atesos els bons re-

sultats obtinguts pel fet que aquests aparelis perme-

ten de visualitzar directament I'estat i el comporta-

ment del transit i, per tant, l'actuacio consequent des

del Centre de Regulacio, es procedi gradualment a

l'ampliacio de la xarxa segons ]a taula i el planol

adjunts.

Any 1984 1985 1986 1987

Camcres* 1 a 5 6 a 10 11 a 18 20 a 23
Monitors 5 10 12 15

Videos I 1 2 3

* Jnstal•lades durant ]'any

S'ha instal•lat tambe una matriu de commutacio de

cameres i eI seu micro, que permet 1'assignaci6 de

qualsevol imatge a qualsevol monitor de la Sala i la

programacio automatica de sequencies, aixf corn tots

els equips de telecomandament i de control de les

imatges.

Sala de Regulacio del Transit

Durant I'any 1986 s'ha fet les obres de remodelatgc

de la Sala de Regulacio del Transit.

A mes dels aparells electronics ja esmentats i de les

consoles de treball d'operadors i informatics, cal afe-

gir que la Sala to una clara vocacio didactica.

En efecte, s'hi ha instal•lat un seguit d'elements

audio-visuals que permetran fer arribar a qualsevol

ciutada o grup de ciutadans (estudiants i col•legials,

entitats ciutadanes, etc.) les bases sobre Ies quals es

desenvolupa la regulacio del transit a la Ciutat.

D'altra banda, la Sala es convertira en el Centre d'In-

formacio a 1'Usuari (tant privat corn public, es a dir,

mitjans de comunicacio), relatiu al transit de la Ciu-

tat i les circumstancies que 1'envolten. No nomes es

disposa d'informacio estrictament relatiu al transit

(estat general, accidents, desviaments, obres) sing

que tambe es disposa d'altres informations que hi

podcn tenir incidencia.

Nova Sala de Regulacio de Transit

Software de Regulacio

El sistema es previst perque funcioni de manera to-

talment automatica sense cap mena d'interrupcio.

De tota manera, tambe es possible en tot moment

Ia intervencio humana. Aixf, l'operador to total Ili-

bertat per modificar qualsevol parametre dels que

governen el funcionament del carrer, si ho conside-

ra convenient.

Per tal que l'operador tingui un ajut en la presa de

decisions, s'ha incorporat un Sistema Expert que to

corn a domini de coneixements les diferents estrate-

gies previstes per al funcionament de la Ciutat, tant

en condicions normals corn en situations d'emergen-

cia. Cal puntualitzar, pero, que aquest sistema es tro-

ba encara en les seves fases initials de desenvolupa-

ment i que caldran un o dos anys per tenir-lo total-

ment acabat.

Avaluacio de les actuacions

Ates que les inversions que cal fer per dur a terme

totes les actuacions abans esmentades es molt eleva-

da, cal avaluar mitjancant diverses analisis del tipus

cost-benefici quins son els avantatges aconseguits

amb la seva implantacio.

S'han dut a terme dos estudis d'avaluacio (Area Oest

1985, Area Est 1986).

Els principals resultats obtinguts (comparant la si-

tuacio anterior, sense centralitzacio, amb ]'actual)

son:

- Estalvi mitja en temps de viatge:........ 18010

- Estalvi mitja en consum de carburants: 16.5%

(la qual cosa significa prop de 300 milions de pesse-

tes ]'any per al conjunt de la ciutat)

- Estalvi mitja en emissio de contaminants: 17.2%

(que significa un millorament molt apreciable en les

condicions generals del medi ambient)

Aquests resultats justifiquen clarament la utilitat pu-

blica de les inversions realitzades i la conveniencia

de continuar per aquest camf en el futur, tal corn es

previst.
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Zones controlades per cameres de televisia

Situacib de les cameres Area visualitzada
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Senyals d'informacio d'itineraris Alternatius (1987)

* Situacio dels senyals Itinerari A - Itinerari B
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Informacio a 1'usuari i altres
instal • lacions

Durant ]'any 1987 es prevista la instal-lacio de dos
nous tipus de senyal variable destinats a donar al con-

ductor informacio relacionada amb el transit i con-
trolats des del Centre de Regulacio.

El primer tipus de senyal donara informacio indivi-

dualitzada de 1'estat (lliure o ocupat) de 4 parquings

subterranis del voltant de la Plata de Catalunya. En
el futur es podra donar informacio relativa a altres

parquings o a zones regulades per parqufmetres gra-
vies al fet que aquests aparells tambe seran connec-

tats al sistema de regulacio.
El segon tipus de senyal es d'informacio d'itineraris

alternatius que recomanara al conductor quin itine-
rari, d'entre dos possibles, es el millor en funcio del

transit que suporta cada un d'ells. Les indicacions

scran del mateix tipus que en el cas anterior (fibra
optica) pero els missatges son: normal, recomanat

o saturat.

En una primera fase es prevista la instal-lacio de 12

d'aquestes senyals (vegeu planol) i 8 dels anteriors.

Dins I'any 1987 es prevista aixi mateix, la instal-la-

66 de 8 parties metal•lics a l'Av. Diagonal (des de
I'entrada al terme municipal de Barcelona per I'auto-
pista A-2 fins a la Pl. Francesc Macia).

Aquests portics serviran de suport i s'hi penjara tres
senyals variables de doble cara, que permetran can-

viar el sentit de la circulacio en cada un dels tres car-
rils centrals de la calcada principal de la Diagonal.

Proximament, es connectaria mitjancant fibra opti-

ca at centre de regulacio el control del Ttinel de la
Robira (cameres TV, detectors de fum, etc.).

Estacionament
La nostra ciutat disposa d'una oferta de 436.583 pla-

ces d'aparcament, que es desglossa en un 38% a la
via publica i, la resta, fora.

La progressio ascendent en la demanda d'estaciona-
ment de vehicles ha generat una tendencia expansi-
va en el seu deficit, que s'avalua en 150.000 places.

Oferta de places d'aparcament

- a la calcada 167.429 (38,4 %)

- fora de la calcada:
Aparcaments publics 158.035 (58,6%o)

Garatges de veins 111.119 (41,4%)

436.583

La incidencia territorial d'aquest deficit varia con-
siderablement al llarg del dia, i es concentra durant

el periode diiirn a les zones terciaries i, durant el pe-
riode nocturn, en els barris de residencia.

Per tot aixo, I'Ajuntament ha actuat en aquest am-

bit en dues maneres:

- Regulacio de 1'estacionament en superficie a les
zones de caracter terciari mitjancant el Programa
AREA.

Aquest Programa racionalitza 1'us de 1'espai existent
i afavoreix l'estacionament de curta durada.
- Construccio d'aparcaments subterranis en els Bar-
ris de residencia que, alhora que incideixen positi-
vament sobre el deficit existent, afavoreixen la uti-
l itzacio del transport col•lectiu.
Per tal de dur a terme aquestes operacions, d'una
manera agil i operativa , ['any 1983 es va constituir
la Societat Municipal d'Aparcaments , entitat de ca-
racter public, que to com a objectiu la promocio i
la gestio d ' aquests serveis.

Programa AREA
El Programa AREA (Arees de Regulacio de 1'Apar-
cament) neix com un estri mes de la circulacio, que
permet un tractament mes agil, adaptat i organitzat
d'alguns espais dedicats a les destinations dels viat-

ges privats.

Aquest Programa consisteix en la regulacio i el con-
trol de places d'estacionament en superficie, mitjan-

cant el pagament d'una taxa proporcional a la dura-
cio d'ocupacio de 1'espai i dins una limitacio hora-

ria de permanencia a la placa. Fonamentalment, per-
segueix els objectius seguents:

- Disminucio o anul-lacio de la il•legalitat d'eleva-

dissima rotacio.

- Ordenacio de l'aparcament per tal d'evitar oclu-

sions viaries.

- Eliminacio dels estacionaments de Varga durada
en les places regulades.

- Restriccio del transit amb vehicle privat per mo-

tius obligats, per tal d'afavorir la utilitzacio del trans-

port public.

- Adequacio i ordenacio d'una oferta d'estacio-

nament.

- Impuls de les activitats terciaries.

La implantacio del Programa, a causa de la muta-

cio que determina quant als habits de comportament

ciutadans, es va planificar en diferents fases, per a

la seva aplicacio, de manera que l'experiencia i els

resultats adquirits en les primeres actuacions servis

de confirmacio o no en la seva adequacio a les ne-

cessitate reals.

D'aquesta manera, el 21 de novembre de 1983, s'ini-

cia la fase pilot, implantada en 2 Arees (Pg. de Gra-

cia i Pl. de la Vila de Madrid), en la qual es va regu-

lar 231 places. Mitjancant la implantacio de 4 fases

mes del Programa, s'ha arribat a la regulacio de 3.850

places, distribu'ides en 28 Arees. L'evolucio del Pro-

grama, segons les seves fases, ha estat la segiient:

Fase
Data

d'implantacio Places Arees noves

Pilot 11/83 231 2
Primera 6/84 786 5
Segona 11/84 639 3
Tercera 7/85 1.519 10
Quarta 5/86 675 8

3.850 28

I
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Zones d'estacionament regulat (Programa AREA)
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Aparcaments subterranis
Durant els darrers 4 anys, han entrat en funciona-
ment 4 nous aparcaments amb 1.271 places, cons-
truits i explotats per la SPM d'Aparcaments, segons
el detail seguent:

Data Aparcament Places

10/84 Avinguda de Gaudi 370
10/84 Placa del Sol 260
3/85 Torrent de I'Olla 300
3/87 Moll de la Fusta 341

Aparcarnetit subler,i-ani de LAvgda. Gaudy.

Aparcament en construccio, Placa de Gal-la Pluc(dia.

Aquests aparcaments s'han afegit als 14 que ja exis-
tien, i les 1.271 places s'han sumat a les 7.214 exis-
tents anteriorment.

Actualment, la distribucio de places, segons tipus
d'aparcament, es la seguent:

Tipus d'aparcament
Num.

d'aparcaments
Num.

de places

De Conccssio Municipal 12 6.084
De la SPM d'Aparcaments 5 1.941
En subsol de zones verdes 1 460

Total 18 8.48

La SPM d'Aparcaments esta construint 4 nous apar-
caments amb una capacitat total de 1.459 places:
Francesc Cambo (445), Gal-la Placidia (329), Mer-
cat de Sant Antoni (432) i Pg. Valldaura (253).

La participacio ciutadana
en l' ambit del transport i
la circulacio
Atesa la diversitat d'agents que intervencn en el tran-
sit cf'una ciutat com Barcelona, s'ha instrumentat la
seva participacio mitjancant la creacio d'un Consell
Consultiu de Circulacio i Seguretat Vial, constituit
per acord de la Comissio de Govern del 3 de juny
de 1983.

Esta integrat per representants de les diferents Insti-
tucions Publiques, de les organitzacions professio-
nals de sector de transports de viatgers i mercade-
ries i d'associacions de conductors, de consumidors
d'entitats ciutadanes.
Les funcions del Consell Consultiu son:
- Actuar com a organ de caracter consultiu de
I'Area de Transports i Circulacio en tots els aspec-
tes relatius a I'Ambit de les seves competencies.
- Estudiar i emetre reports envers aquells assump-
tes que li siguin encomanats per !'Area de Transports
Circulacio.

- Promoure iniciatives relacionades amb l'estudi,

el debat i la difusio dels aspectes relatius a la Circu-
lacio i la Seguretat Vial.

Cal dir que els treballs desenvolupats per aquest Con-
sell es poden considerar molt positius en tots els
aspectes.
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Col • laboracio amb altres
entitats i institucions
S'ha dut a terme una serie de Convcnis do col.labo-

raci6 amb Institutions i Entitats Publiqucs i Priva-

des I'activitat de les quals incidcix directamcnt o in-

directa en el context de la circulaci6 urbana.

Durant el pcriodc compres entre 1983-1987, s'ha es-

tabiert, entre d'altres, cis acords seguents:

- Col-laboraci6 amb la Universitat Politecnica de

Barcelona per tal de fomentar la recerca en el camp

del transit i del transport.

Recentment, s'ha establert un acord amb la Facul-

tat d' In forrnatica per construir i dissenyar un Simu-

lador de Transit de Barcelona, que permetra d'ava-

luar les incidencics sobre el transit de qualsevol can-

vi d'esccnari urbanistic o dc regulaci6.

- Col•laboraci6 amb CAMPSA per a ]a racionalit-

zaci6 de la instal•laci6 d'unitats de servei i submi-

nistradors de carburant.

- Col•laboracio amb ECA-ITV, per tal de dur a ter-

me el quc disposa en el Rcial Decret que establcix

com a ohligatoria ]a revisi6 dels vehicles, segons la

seva antiguitat i Ia incidcncia que I'optim funciona-

mcnt d'aqucsts to envers la circulaci6.

- Col •laboraci6 amb el gremi do Garatges, Empre-

scs Concessionaries d'Aparcaments, i SPM d'Apar-

carnents, SA, a fi de promoure un estudi d'homoge-

nc'itzaci6 de tarifcs i la racionalitzaci6 i la redistri-

buci6 dc la polftica d'aparcaments.

- S'ha establert tambc convenis en materia de re-

cerca amb les empreses publiques (SEAT-ENASA)

fabricants d'autom6bils per realitzar conjuntament

estudis relents a la relaci6 entre la regulaci6, el con-

sum de carburant i la contaminaci6.

Cal assenyalar quc, com a consegiiencia de la reno-

vaci6 i I'ampliaci6 del Centre de Regulaci6 de Tran-

sit, en col-laboraci6 amb la Universitat Politecnica,

es va organitzar, durant el mes de maig del 1985, un

Simposi International sobrc Sistemes de Control de

Transit, amb inter.venci6 d'experts mundials en

aquesta giiesti6, a fi de poder aplicar a Barcelona

la millor tecnologia i els avencos existents

actualment.
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CONNECTIVITAT BASICA
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L'escomesa de I'ordcnacio i la construccioi de ]a xarxa

arterial basics i dcls cinturons, ja iniciada en cl yua-

drienni yue analitzcm sera cJ cavalJ do batalla en les
actuacions dell propcrs anys. Aqucsta cases es fo-

namental tant pel yue signifies de Mi]]orament de

la mobilitat i de la connectivitat com per la tapati-

tat yue tenon ayucstcs grans vies d'estructurar i de-

finir el tcixit urba.
La hipotesi de trcball seguida i a scguir eombina el

caracter ben diferenciat de les diverses arees -barris

o parts significatives d'ayuests yue, funcionalment,

pel sou proses urba o per raons historiques, son
difcrents- arnb Its demander d'exigencia quc han

de tenir un reflex en I'estructura dels elements via-
ris. Aixi, en les actuacions se segucixen les dircctrius

fonamentals segiients:

- La xarxa principal ha d'c;sser encadenada per la

xarxa secundaria.
- El grans elements rnctropolitans han d'attuar mes

com a distribu'idors quc com a cinturons.

- La xarxa local ha do participar do Ic caractcris-

tiqucs del tcixit i de la revs actualitcacio.

- La xarxa sctundaria ha do tcnir un valor fona-

mental per augmcntar les capacitats de les locals.

Els trittris antcriors han dcscmbocat cn Its diverses
opcracions do I'estructura basics -alguncs ja rca-
litzades, i d'altres iniciades i en face deconstruccio-,
cntre lcs yuals distingim:

-Les opcracions d'augmcnt de ]a Connectivitat,
com ha estat 1'cxcmple de Felip II -Bach de Roda.

- Les opcracions do construccio dcls elements de
distribucio metropolitans: els eixos del Cinturo Li-
toral i del Il Cinwrb.

Es indubtable que tots dos tipus d'actuacions estan
cstrctamcnt rclacionats. Aixi, la construccio dels cin-

turons ports implicita la necessitat d'executar -de
vegades a priori- Its opcracions de connectivitat in-
terns que permeten de rcndibilitzar per a la ciutat
aquestes gran obres, evitant que siguin nomes vies

de pas. Exemples en aquest sentit son ]'Avinguda de
Rio de Janeiro, els carrers de Felip II i Prim, les vies
Pare quo enllacen la Val] d'Hebron amb el Carmel

i t'avinguda de Caries I.

Les opcracions de mes envergadura, els cinturons,
han de cobrir, en primer floc i d'una manors primor-
dial, les exigencies funtionals derivades de les neces-
sitats circulatories, pero, tom ja s'ha indicat, no po-
den obligar a la creacio d'estructures alienes a la con-
dicid urbana.

En aquest sentit, el Cinturo del Litoral haura d'ab-
sorbir el transit prcvist, sense convertir-se, pero, en

barrera enire la ciutat i el mar.
Quant a] II Cinturo, cal que compleixi tres exigen-

cies basiyues:

En primer lloc, ha de permetre la circulacio dels ve-
hiclesquc travessen Barcelona en el sector Nord de

la Ciutat, que avui es produeix amb molts dif'icultat

i degradant les escasses vies existents.

En segon Iloc, ha de sargir tots els carrers sense con-
tinuitat, actuant com a via do limit, de vora o tanca-

ment. I, en terser lloc, s'ha de constituir coma ver-

tebrador do l'espai urba cn els trams que tenon una

gran edificacio preexistent, com s'esdeve als Nou

Barris, on la reserva d'espai sense us fa impossible

]'acabament del barri.
Les operations descrites, executades en part, han de

constituir 1'activitat prioritaria en la produccid d'es-
pais ivies publiques en el proxim quadrienni.

^?
v-^^-r4

'.^' ®^ `^
^^Q^^^r

Boca Srrd del Tiinel cle la Rovira

Boca Srtd del Tiinel de la Rovira

Pont Felip II -Bach de .r?oda

Avinguda Rio de Janeiro 2.° Fase

Boca Nord del Tzinel de la Rovira
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Connectivitat basica

Pont Felip II, Bac de Roda

Rio Janeiro, Avingurla Rio de Janeiro 2° Fase

Passeig de Colotn (Cintw-6 del Litoral)

-Av. Meridiana: ordenaci6 c/.
Mallorca a c/. Arag6 ...........................
Ordenaci6 c/. Mallorca a Fabra i Puig....
Ordenaci6 Fabra i Puig a Rio de Janeiro.

- ContinuItat a c/. Consell de Cent,
Lepant, Padilla, a traves d'Av. Diagonal
(depressi6 i cobriment parcial Ramal
Glories) ............................................
* Valoraci6 cobriment vies FFCC Ramal
Glories. + 820 milions

- C/. Sardenya: Plata Sagrada Familia..
Estacio del Nord .................................

- Entorn Plata Glories: connexi6 c/.
Lepant - c/. Joan d'Austria ..................

c/. Cartagena i c/. Badajoz ..................
- c/. Valencia: Navas de Tolosa -
Espronceda ........................................

- Arag6 - Guiptiscoa: continuitat Navas

- c/. Bilbao .......................................

Escultor Claper6s - Pca. Glories a Arago.
- Ronda del Mig: tram c/. Cartagena -
c/. Sant Quinti ...................................

Tram c/. Agregacio - Felip II ................
Tram St. Quinn - C/. Agregacio

(pendent expropiacions)

Tram c/. Felip If - Av. Rio de Janeiro....
- Triangle ferroviari: connexio c/. Pare
Manyanet i c/. Fabra i Puig amb c/.

Prim i Ronda Sant Marti - Segre............
- Dublin - Ricra d'Horta ....................
- c/. Prim: tram Cristobal de Moura -
Gran Via ...........................................
Tram Gran Via - Santander ..................

- Pabra i Puig: Pg. Valldaura ..............
- Pg. Valldaura: av. Rio de Janeiro -
Anell Valldaura ..................................

c/. Aiguablava: c/. Tamariu .................
- Eduard Conde: Riera Can Mora ........
- Ordenaci6 av. Roma: c/. Mallorca -
c/. Vali ncia .......................................

- Infanta Carlota: av. Sarria a Av. de
Roma ...............................................

- Tajo - Lisboa: Vies Pare Vall
d'Hebron ..........................................
- Vila Olimpica: c/. Francesc Arana i
c/. Joan d'Austria, Av. Bogatell, Av.

Icaria, Av. Cartes I i Pg. Maritim ..........
Cost total .......................................... 14.500 milions

Cinturt Litoral

Cost Financament

Total Obres 24.100 milions MOPU

Total Terrenys i Serveis 15.830 milions CMB-Ajuntament

Segon Cintur(

Cos( Finansament

Total Obres 24.400 milions Generalitat

Total Terrenys i Serveis 7.107 milions CMB-Ajuntament
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Xarxa arterial i cinturons

Cinturd del Litoral

Tram realitzat

Tram projectat

2n. Cinturo

-Tram projectat

Connexions viaries

Tram realitzat

Tram projectat
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Vies basiques d'actuacio immediata

En Projecle

I- Av. Meridiana:
2. Provenca, C/. Rosse]lo i Corsega_
3. C/. Consell de Cent, Lepant, Padilla.
4. C/. Sardenya:
5. Entorn Plata Glories:
6. C/. Valencia:
7. Arago - Guipuscoa
8. Ronda del Mig:
9. Triangle Ferroviari:

10. Dublin - Ricra d'Horta:
11. Tram Cristobal de Moura - Gran Via.

Tram Gran Via - Santander.
12. Fabra i Puig:
13. Pg. Valldaura:
14. C/. Aiguab]ava:
15. Eduard Conde:
16. Ordenacio Av,
17. Infanta Carlota:
18. Tejo - Lisboa:
19. Vila Olimpica:

Rcalitzades

20. Av. Rio de Janeiro (2a Fase)
21. Tunel de la Rovira (Boques Nord i Sud)
22. Pont Felip II - Bac de Roda
23. C/. Valencia i Mallorca








