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guanyarem la lliga de
les ciutats europees!

cu
Una organització —i per tant,

l'Ajuntament— funciona quan els
projectes són compartits: quan tots
els equips plurals que el formem
vibrem i ens aliniem per aconseguir
allò que Barcelona avui i demà
necessita. El Programa d'Actuació
Municipal és el nostre gran projecte
compartit i el nostre compromís amb
els ciutadans i ciutadanes de Barce¬
lona. L'hem elaborat polítics,
gerents, equips de treballadors i tre¬
balladores de la casa, associacions i
institucions, ciutadans i ciutadanes,
amb moltes propostes i reflexions.
Ordenades i classificades, els grups
polítics del Consistori les hem fet
nostres: és el nostre Programa de
Govern! El nostre programa de tre¬
ball. Nostre: cap treballador públic
pot sentir-se'n aliè. Cap ciutadà de
Barcelona pot pensar que no millo¬
rarà la seva qualitat de vida.

Barcelona, ho sabem, és un esforç
col·lectiu, el fruit tossut d'una irre¬
nunciable voluntat de progrés, de
catalanitat, de fer ciutat per viure-hi
bé. Barcelona no para. Vol avançar
en quotes de progrés, benestar i igual¬
tat d'oportunitats per a tota la gent.

Vol ser un model de qualitat, una
marca distintiva de la ciutat que ha
de veure's reflectida en tots els
àmbits. I vol ser el millor espai pos¬
sible, un indret viscut i conviscut
que sentim com a propi de cadascú i
de tots i que requereix qualitat a tots
els racons, mobilitat fluïda i amable
i serveis eficaços.

A l'inici del mil·lenni, en el repte
de la tasca municipal 2000-2003,
com a alcalde i primer treballador de
l'Ajuntament, permeteu-me que us
demani algunes coses. Totes per
Barcelona:

1. Llegiu-vos el Programa
d'Actuació Municipal. Sobretot el
que assenyala concretament què fa i
farà la vostra comissió o districte.

Però, també, què fan i faran els altres.
Hem de ser capaços de traçar una
xarxa entre el treball particular i el
global. Només així la feina diària —a
vegades monòtona— es pot entendre
com un element clau que ha de facili¬
tar l'objectiu d'una ciutat millor.

2. Escolteu la gent, la ciutadania.
Cada una de les propostes i de les
accions només les podem concretar
des del diàleg, estant al costat dels
ciutadans. Som Ajuntament: ho
volem fer tot —tot— aplegant
esforços, implicant la ciutadania en
els serveis que milloraran la seva
vida personal a la ciutat. I també la
col·lectiva.

El Programa d'Actuació Munici¬
pal no ha sortit de les taules dels des¬
patxos. Ha pres forma des del conei¬
xement de les oportunitats i les
dificultats, dels punts forts i febles de
Barcelona. Però cal aprofundir-hi.
Directament. Des de cada departa¬
ment. En la producció de cada servei.

3. Volem que Barcelona sigui
una ciutat de les persones. I amb les
persones. On ningú no resti al
marge. Una ciutat que ha de ser
entranyable per a la gent gran, dinà¬
mica per als joves, solidària, amb
oportunitats, per a tothom, amb
taxes d'ocupació a nivell europeu i
on la cultura i l'educació siguin
motors. Tots els polítics i equips de
treballadors i treballadores munici¬
pals així ho signem. Ara ho hem de
transformar en quotidianitat de tre¬
ball. Ja ho fem. Permeteu-me que us
ho demani: fem-ho més i millor!

4. La Carta Municipal ha de ser,
amb el Programa d'Actuació Muni¬
cipal, l'altre carril per on fer avançar
la ciutat des del nostre treball res¬

ponsable, rigorós, il·lusionat i pro¬
ductiu. Sempre en equip. Amb la
Carta tenim l'instrument idoni que
ens permetrà desenvolupar fins al
límit les possibilitats polítiques i ins¬
titucionals del govern de la ciutat.

5. Deixeu-me, finalment, que
sigui el cor qui escrigui: hem de
guanyar la lliga de les ciutats euro¬
pees! Hi estem molt ben posicio-
nats. Però volem que Barcelona
sigui rellevant, primera, en la xarxa
de ciutats pel seu progrés, el seu
desenvolupament sostenible i la
seva cohesió social. Per tot això val
la pena treballar. Com ho hem fet
fins ara. I, com els equips de lliga,
ara una mica més. Perquè el repte
s'ho mereix.

Joan Clos
Alcalde de Barcelona
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"L'actual PAM 1999-2003
es basa en tres eixos.
La qualitat i l'espai urbà;
la cohesió i la igualtat;
la innovació i el creixement."

"El Programa d'Actuació
Municipal és fruit de
la participació. De l'aportació
d'idees per part de tots
els organismes municipals. "
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l'arribada del Tren d'Alta Velocitat,
junt amb el Pla de Biblioteques, la
dotació d'equipaments per a la gent
gran, les noves escoles bressol o els
pisos de lloguer per a joves, són
clars exemples de projectes que tin¬
dran una repercusió positiva per a
Barcelona i la seva àrea metropoli¬
tana en els propers anys.

Per a aquesta Barcelona, el
PAM què significa?

És justament l'aposta municipal
per a fer possible tot això que acabo
de dir. Si anéssim tirant endavant

projectes sense ordre ni concert no
aconseguiriem els resultats de re-
equilibri, cohesió social i millora de
la qualitat que ens hem marcat com
a filosofia d'actuació del govern
municipal. Per tant, el PAM respon
a tota una estratègia de planificació
i programació integral sobre el terri¬
tori, adaptant cadascun dels projec¬
tes a les necessitats concretes del
moment i del lloc, i sempre mirant
cap al futur.

Creu que el conjunt de
treballadors i treballadores

municipals coneix suficientment
què és i què comporta el PAM
com a programa quotidià de
treball?

Els responsables dels districtes i
dels diferents sectors de gestió, no
només el coneixen, sino que partici¬
pen activament en la seva elabora¬
ció i el tenen com a referent de la
seva feina diària. Justament, aquest
és l'objectiu del PAM. De fet, de
Programes d'Actuació Municipal
aquest Ajuntament fa pràcticament
una dècada que n'elabora i executa.
Es un model de gestió municipal
molt consolidat en aquesta casa.

Ara, les noves teconologies
també permeten un accés més ràpid
i directe a tota la informació per

part tant del col·lectiu de treballa¬
dors i treballadores municipals com
de la ciutadania en general. En
aquest sentit, vull recordar que el
PAM, igual que d'altres documents
estratègics municipals, es pot con¬
sultar a través de la xarxa informàti¬
ca de l'Ajuntament.

L'Ajuntament, com a
organització, ha experimentat una
important reestructuració política
i gerencial. Què subratllaria
d'aquest nou plantejament?

El que hem fet és donar un pas
més en el procés de descentralitza¬
ció per a millorar encara més la ges¬
tió de l'Ajuntament, apropar-la als
ciutadans i ciutadanes, i fer-la més
eficaç i efectiva.

I és amb aquest esperit que hem
dibuixat una nova estructura geren¬
cial que combina la descentralitza¬
ció, a través dels gerents de distric¬
tes, amb la necessària coordinació
de serveis de cadascuna de les cinc
grans àrees centrals de l'Ajunta¬
ment: Serveis Personals, Manteni¬
ment, Via Pública, Urbanisme i
Infraestructures, i Serveis Generals.

El PAM 1999-2003 és el

primer que s'aplica d'acord
amb la nova Carta Municipal.
Com va el desplegament de la
Llei Especial de Barcelona?

Estem pendents de l'aprovació
per part de les Corts Generals de
tots aquells articles de la Carta que
comporten modificacions de lleis
d'abast estatal. També estem pen¬
dents de la Generalitat per a la cre¬
ació d'alguns consorcis molt
importants per a l'execució del
PAM, com ara el de l'habitatge, el
de serveis socials, l'agència de
salut pública o el consorci d'educa¬
ció. No obstant això, la Carta
Municipal ja s'està aplicant i ho
podem comprovar en l'agilització
de bona part dels tràmits urbanís¬
tics o bé en els districtes.

Els treballadors i treballadores
de l'Ajuntament, què creu que
hem de potenciar d'aquí fins al
2003?

Barcelona està en un moment

decisiu de cara al futur. Tenim nous

reptes i objectius que podrem asso¬
lir amb l'esforç i l'empenta de tots i
totes. El treball en equip és fona¬
mental per a fer que tot l'engranatge
funcioni. Hem de prendre conscièn¬
cia, entre tots, que el paper que ha
de jugar l'Ajuntament en els pro¬
pers anys és fonamental com a
impulsor i pal de paller del que s'ha
anomenat segona transformació de
Barcelona. I aquesta és una tasca
que ens ha de servir a tots per tenir
una ciutat de més qualitat, més
bonica i més amable.



" Vull recordar que el PAM,
igual que d'altres documents
estratègics municipals, es pot
consultar a través de la xarxa

informàtica de l'Ajuntament."

"El treball en equip
és fonamental per a fer que
tot l'engranatgefuncioni. "
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£7 desplegament de la Carta
Municipal, el manteniment del rigor
econòmic-administratiu en la ges¬
tió, la qualitat dels serveis, la proxi¬
mitat als ciutadans i la participació,
la col·laboració entre administra¬
cions i amb el sector privat, i el
lideratge de Barcelona en les políti¬
ques locals a nivell català, estatal i
europeu són els principals eixos
d'actuació de la Comissió de Pre¬
sidència i Hisenda d'aquest mandat.

L'Ajuntament de Barcelona ha
experimentat des del 1979 un llarg
procés de transformació i modernit¬
zació que ha culminat en un model
de govern i gestió que se sustenta en
la separació entre les funcions de
direcció, impuls i decisió política
que corresponen als òrgans de
govern i als regidors, i les funcions
executives que corresponen als
gerents i directius municipals.
Aquesta divisió ha permès la millo¬
ra del treball polític i de l'eficiència
dels serveis, que han experimentat
una profunda transformació.

Tant l'actual disseny de l'estruc¬
tura i funcions dels òrgans de
govern com el model gerencial són
expressió de la voluntat política de
fer de l'Ajuntament de Barcelona un
exemple de bon govern i bona admi¬
nistració, dos conceptes que van
indestriablement lligats.

Bon govern significa exercir les
responsabilitats públiques que
corresponen als càrrecs electes des
d'un alt sentit de la responsabilitat,
amb autoritat, visió estratègica,
dinamisme, lideratge, estímul de la
societat civil, implicació dels ciuta¬
dans i dels agents socials i capaci¬
tat de relació positiva amb l'entorn
polític que representen les altres
administacions i el sector privat.

Bona administració és la que fa
de l'eficiència i la gestió responsa¬
ble dels recursos públics la clau de
volta del seu treball, i posa al cen¬
tre de la seva actuació la qualitat
dels serveis i la satisfacció dels ciu¬
tadans. La millora contínua de l'efi¬
ciència dels serveis municipals

s'haurà de fonamentar en l'enforti¬
ment de les capacitats tècniques del
personal municipal i la seva motiva¬
ció, així com en l'aprofitament a
fons de les possibilitats que les
noves tecnologies de la informació
ofereixen en el terreny de la simpli¬
ficació de processos, l'estalvi de
recursos i la millora de l'atenció
directa als ciutadans.

El paper del govern local a les
grans ciutats es troba en un procés
de canvi, que accentua la seva
importància com a autoritat públi¬
ca, així com el seu lideratge, repre-
sentativitat de la comunitat local
davant de tercers i catalitzador de
les energies socials i econòmiques
del territori. En aquest nou marc, i
seguint l'exemple que marca la
Carta Municipal, l'Ajuntament de
Barcelona aspira a ser capdavanter
tant per la seva pròpia actuació
com per la capacitat de definició i
influència dins les noves orienta¬
cions de les polítiques locals.

gc
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1. Desenvolupar i aplicar el contin
gut de la Carta Municipal.

2. Impulsar el lideratge de Barcelona
dins les polítiques locals a nivell
català, estatal i mundial i la
col·laboració interinstitucional.

3. Enfortir la capacitat d'acció políti¬
ca i de representació dels òrgans
de govern general i territorial.

4. Actualitzar i refondre, si s'escau,
les Ordenances que van quedar
pendents de refosa en l'anterior
mandat.

1. Mantenir l'actual equilibri econò-
mic-financer. 1. Millora de l'eficiència en la gestió

dels serveis i modernització de
l'administració per facilitar els
procediments.

2. Aplicació de les noves tecnolo¬
gies. Millorar la qualitat del siste¬
ma i la formació del personal.

3. Desplegar un Pla de Qualitat dels
serveis municipals.

4. Aprofundir en el coneixement de
la realitat des del punt de vista
dels hàbits dels ciutadans, dels
seus comportaments, opinions i
percepció dels serveis municipals.
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ATENCIÓ ALS CIUTADANS RELACIONS CIUTADANES PARTICIPACIÓ CIUTADANA
I SOLIDARITAT

1. Desenvolupar les eines de partici¬
pació contingudes a la Carta
Municipal.

2. Donar suport als actuals Consells
de Participació i crear-ne de nous.

3. Afavorir el desenvolupament i
l'adaptació de les associacions.
Donar nou impuls a Torre Jussana.

4. Elaborar el Pacte Cívic de Ciutat.
5. Consolidar i ampliar el programa

Barcelona Solidària.
6. Impulsar el voluntariat i la seva

formació i organització.
7. Afavorir la incorporació de les

noves tecnologies en el terreny de
la participació, amb tots els avan¬
tatges que ofereixen.

1. Impulsar la política d'agermana¬
ment entre ciutats.

2. Enfortir les relacions amb entitats
ciutadanes.

3. Promocionar el coneixement de la
ciutat.

1. Millorar l'atenció i la informació
als ciutadans.

2. Establir els mecanismes i aplicar
les tècniques de comunicació
necessàries perquè els ciutadans de
Barcelona es mantinguin informats
sobre les actuacions municipals.

9



Volem ser motor
d'economia, ciutat amb
ocupació creixent, centre
comercial imprescindible
i punt fort de turisme
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L'objectiu general que es marca
la Comissió és ampliar l'ocupació
de qualitat i amb futur, acompan¬
yant la transformació de l'activitat
econòmica, el turisme i el comerç en
la direcció de la Ciutat del Coneixe¬
ment. Aquest objectiu s'ha d'assolir
mantenint una activitat productiva
neta o compatible amb la ciutat,
amb la potenciació i millora de les
zones industrials, facilitant l'accés a
les tecnologies de la comunicació.

La projecció internacional de
Barcelona té com a objectiu últim
consolidar la nostra ciutat com una

de les més atractives d'Europa per a
inversions i empreses, especialment
les de més sentit de futur, i seguir
fent de Barcelona el motor econòmic
de Catalunya i de l'arc mediterrani.
Volem atraure a la ciutat més perso¬
nes, més empreses, més professio¬
nals, més seus corporatives i de
grans institucions, i més esdeveni¬
ments singulars de nivell internacio¬
nal. El nostre objectiu serà també
posicionar bé els productes i serveis
de les empreses i institucions de la
ciutat, rendibilitzant el prestigi de la
marca "Barcelona".

El foment de l'esperit d'empresa
és un element estratègic per a la
creació d'ocupació. L'Ajuntament
considera que donar suport als que
volen construir el seu projecte
empresarial és una contribució a
l'Estat de benestar des d'una pers¬
pectiva progressista. En aquest sen¬
tit, valorem la contribució dels
emprenedors i emprenedores i de les
microempreses a la creació de
riquesa i ocupació, a la personalit¬
zació de la vida econòmica, a la
innovació i al canvi social i cultural.

El 90% de les empreses de la ciu¬
tat són 'pimes ', i la seva contribució
a la creació d'ocupació és cada cop
més fonamental. Així mateix, un dels
factors més reconeguts com un actiu
de Barcelona és un teixit ampli i
diversificat de petites empreses. Avui
és estratègic que Barcelona avanci

en la consolidació d'una massa críti¬
ca suficient d'empreses relacionades
amb sectors emergents i vinculats a
les noves tecnologies de la informa¬
ció i de la gestió del coneixement.

La transformació de la ciutat esti¬
mula l'aparició de noves activitats
fins ara poc desenvolupades. En
aquest context, davant les importants
mutacions que s'estan produint a les
empreses, amb nous mercats, nous
productes, noves maneres d'organit¬
zació i noves tecnologies, Barcelona
—com a centre servidor d'una gran
àrea metropolitana— ha d'apostar
per activitats d'alt valor afegit que
tinguin un efecte d'irradiació i
impuls per a la resta de la regió
metropolitana i de Catalunya. Això
ha de significar la renovació dels
espais per a activitats productives,
creant les condicions perfer-los
atractius per a la instal·lació
d'empreses d'aquestes activitats de
nova generació.

Barcelona ha fet un llarg camí,
un camí necessari per a l'ampliació
de l'ocupació i la reducció de l'atur.
La taxa d'ocupació a la ciutat s'ha
anat ampliant, i l'atur 5 'ha reduït.
Però volem anar més enllà, perquè
encara hi ha un nombre important
de persones sense feina, perquè mol¬
tes dones troben dificultats per
incorporar-se al mercat de treball,
perquè hi ha joves que només acce¬
deixen a ocupacions inestables; per¬
sones que, en definitiva, necessiten
més creació d'ocupació, més opor¬
tunitats per accedir-hi.

Avui, la revolució que han supo¬
sat les noves tecnologies de la infor¬
mació i les comunicacions fa que
l'accés i la incorporació de la
telemática esdevingui un factor que
discrimina a favor o en contra les
persones i les empreses davant el
món del treball i els mercats. En

aquest sentit, un dels objectius tron¬
cáis de l'Ajuntament de Barcelona
serà la universalització de l'accés a

les noves tecnologies per part de les

persones i les empreses.
Entenem que l'activitat comercial

està lligada a una forma de conviure
i de relació entre els ciutadans i ciu¬
tadanes. El comerç, en aquest con¬
text, és un nexe comú i un element
decisiu per a la cohesió social.
Alhora, té un paper molt important
en l'estructura productiva i en
l'ocupació a Barcelona. Per la seva
banda, els mercats municipals són
elements molt valuosos per estructu¬
rar i dinamitzar l'oferta comercial
als barris de la ciutat i, molt sovint,
articulen al seu entorn àmplies
àrees comercials. Aspirem a conver¬
tir Barcelona en el centre comercial
més gran i millor d'Europa.

Al llarg de la dècada dels 90,
l'emergent sector turístic de Barcelo¬
na ha esdevingut un dels àmbits
econòmics amb un desenvolupament
més gran a la ciutat. Es calcula que
ha estimulat un creixement de l'ocu¬

pació de prop de 12.000 llocs de tre¬
ball. En el proper quadrienni, la ciu¬
tat necessita consolidar
estructuralment el dinamisme del sec¬

tor turístic i, per tant, caldrà resoldre
en primer lloc dos elements que
poden esdevenir els principals colls
d'ampolla: l'ampliació de l'aeroport i
l'increment de l'oferta hotelera.

La Ciutat del Coneixement és
l'estratègia de Barcelona per capita¬
litzar al màxim el seu principal actiu,
el saber, aprofundint en la cohesió
social i la igualtat d'oportunitats.
L'objectiu final és l'adaptació i pro¬
jecció defutur de la ciutat als canvis
que s'estan produint arreu del món
en el que s'anomena societat del
coneixement, que es caracteritza,
succintament, per l'impuls de la
recerca avançada i la innovació en
qualsevol àmbit de la vida, la globa-
lització de l'economia i l'expansió de
les noves tecnologies de la informa¬
ció i la comunicació, amb l'immens
ventall de possibilitats que ofereixen,
tan a nivell individual com col·lectiu.
Elfactor clau d'aquest escenari —i,



CIUTAT DEL CONEIXEMENTCOMERÇ I CONSUMPROMOCIÓ ECONÒMICA
I OCUPACIÓ

TURISME

per tant, de la Ciutat del Coneixe¬
ment— és el capital humà amb les
seves capacitats intel·lectuals i tècni¬
ques. Aquesta és, en gran mesura,
una estratègia transversal que inci¬
dirà en el conjunt de polítiques secto¬
rials de l'Ajuntament.

El consens i la participaciója for¬
men part de l'estil de Barcelona amb
experiències com el Pla Estratègic
Barcelona 2000, el Consell Econòmic
i Social i el Pacte Industrial Metropo¬
lità. Així mateix, la nostra actuació
s'ha basat en una àmplia cooperació
publicoprivada, així com amb les
altres administracions, institucions i
organitzacions sindicals i empresa¬
rials. Estem en bona companyia però
volem ampliar-la. Cadascú des del
seu lloc, però optimitzant sinèrgies i
complementarietats.

1. Posicionar Barcelona com un

entorn atractiu i amable per a
inversions i empreses amb sentit
de futur.

2. Ampliar la iniciativa emprenedora
i acompanyar la creació i el crei¬
xement d'empreses de qualitat en
sectors emergents.

3. Potenciar xarxes d'empreses i
microempreses competitives en la
societat de la informació com a

factors dinamitzadors de la Barce¬
lona del coneixement.

4. Optimitzar les oportunitats que la
transformació de Barcelona propi¬
cia, afavorint el desenvolupament
de noves ocupacions i perfils pro¬
fessionals en sectors estratègics.

5. Millorar l'accés a l'ocupació i a les
noves tecnologies per a tothom.

6. Ampliar la participació i la
col·laboració amb altres adminis¬
tracions, la cooperació publicopri¬
vada amb una base de concertació
en el territori amb les organitza¬
cions sindicals i empresarials.

1. Impulsar el coneixement de les
tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC), ampliar-ne
l'accés individual i col·lectiu i

posar-Ies a l'abast general en tots
els àmbits de la vida ciutadana.

2. Promoure Barcelona com a centre

d'excel·lència i referència interna¬
cional de la recerca i el desenvo¬

lupament en els camps de les
ciències, les tecnologies i la bio-
medicina.

3. Impuls de la cultura científica i
tecnològica.

1. Contribuir a la renovació del
comerç urbà, com a activitat dina-
mitzadora del teixit urbà i de l'ocu¬

pació. Potenciar l'atenció als consu¬
midors com a element fonamental

per millorar la qualitat de vida.

1. Consolidar la ciutat de Barcelona
com a capital turística de la Medi¬
terrània, millorant l'oferta turísti¬
ca i potenciant l'atracció d'un
turisme de qualitat i de negocis.

2. Millorar la qualitat i ampliar la
quantitat dels serveis per al turis¬
me. Impulsar el paper de Barcelo¬
na com a captadora i redistribui¬
dora de l'activitat turística pel seu
territori d'influència.

11
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La política d'Infraestructures i
Urbanisme és un instrument eficaç
no tan sols per a la transformació i
millora del territori urbà, sinó també
per incrementar la cohesió social,
per oferir noves oportunitats defor¬
mació i ocupació als ciutadans i per
seguir millorant en termes de soste-
nibilitat. Objectius tots ells impres¬
cindibles per afrontar el futur de la
ciutat amb garanties.

El gran impuls a l'esforç inversor
del municipi en el període 1995-1999
ha permès accelerar un bon nombre
de projectes que han millorat la qua¬
litat de vida dels barcelonins i barce¬
lonines. Però hem de desenvolupar
nous projectes que donin resposta a
les necessitats d'una ciutat amb
una intensa vida econòmica, cultu¬
ral i social exemplificada en la
mobilitat de la població i l'ús com¬
partit que fem de Barcelona els via¬
nants, els transports públics i els
vehicles de serveis o privats. Hi ha
una relació directa entre l'esforç
inversor en les grans infraestructu¬
res i el creixement econòmic que
aquestes generen, que reverteix en
noves actuacions als barris, en pro¬
jectes propers al ciutadà. Es per
això que Barcelona entén l'urba¬
nisme com una estratègia global
que va molt més enllà del planeja¬
ment i l'execució dels projectes.

Barcelona, com a referent de
l'urbanisme internacional, cal que
segueixi dissenyant i projectant els
nous espais que es creen a la ciutat
amb l'objectiu primordial de millo¬
rar la qualitat de vida dels ciuta¬
dans i de crear les condicions que
permetin avançar cap a la ciutat
respectuosa amb el medi ambient,
impulsora de noves tecnologies i
amb un urbanisme més proper. Per
superar amb èxit aquest repte, hem
de comptar amb la participació i
col·laboració de tots: veïns, profes¬
sionals, empresaris, comerciants, i
aquelles i aquells interessats en el
nou futur urbà de Barcelona.

BSSBB

L'urbanisme és una

estratègia global per a
l'economia, la qualitat
de vida i la cohesió social

Barcelona ha d'abordar elfutur
des de nous paràmetres de creixement
que requereixen el transport públic
com aforma de garantir la mobilitat,
la Regió Metropolitana com a marc
territorial on desenvoluparpolítiques
integrals, les inversions en infraes¬
tructures que millorin la mobilitat, el
tractament dels residus, la contamina¬
ció hidrológica i ambiental, la preser¬
vació del medi ambient com a eix cen¬

tral de qualsevol tipus de creixement
sostenible, la renovació dels espais de
la ciutat que actualment tenen usos
obsolets, per créixer a l'interior de la
ciutatja construïda, i la rehabilitació i
revitalització dels centres històrics
com a forma de garantir les condi¬
cions d'habitabilitat, activitat i vida a
les ciutats, i sense créixer descontrola-
damenta l'exterior.

També l'alta capacitat política i
tècnica dels districtes de la ciutat i el
seu coneixement profund dels proble¬
mes del territori -—juntament amb el
suport des dels òrgans centrals i les
empreses que hi treballen— han
d'aportar una nova forma de treball
més compacta, sòlida i eficaç amb
resultats molt positius que ara, en el
període 2000-2003, amb un Progra¬
ma d'Actuació Municipal majorità¬
riament descentralitzat, s'haurà
d'adreçar a executar els projectes
sobre la base de l'equilibri territorial
dels barris i dels districtes amb la
visió del conjunt de ciutat i amb la
perspectiva d'una Barcelona més
habitable i més homogènia.

Per últim, el repte futur del Fòrum
2004 representa un instrument per
endegar una gran transformació de la
ciutat dissenyant el planejament urbà
i executant les actuacions que possi¬
bilitin fer les grans infraestructures
que acolliran l'esdeveniment. Una
transformació urbanística, que amb
la participació de tothom, té com a
objectiu exemplificar un urbanisme a
escala humana, sostenible, respectuós
amb el medi ambient i modèlic en la

implantació de noves tecnologies.

INFRAESTRUCTURES

1. Garantir el desenvolupament del
Pla Director d'Infraestructures
(PDI) per aconseguir doblar
l'actual nombre de viatges que
s'efectuen en transport públic a
l'àrea metropolitana de Barcelona.

2. Millora de les actuals instal·la¬
cions i infraestructures de trans¬

port públic. Afavorir la integració
tarifària i la reducció de l'edat
d'accés a la Targeta Rosa.

3. Renovar i augmentar la flota
d'autobusos. Millorar la freqüèn¬
cia de pas. Construcció de noves
cotxeres.

4. Ampliació de la xarxa del Tram¬
via i estudi per a la creació d'una
segona línia.

5. Aconseguir la connexió de la
xarxa ferroviària del TGV, perquè
l'estació de Sant Andreu-Sagrera
sigui una estació intermodal i
completa, on hi conflueixin tots
els transports públics, convertint-
la en l'estació central de la ciutat.
Completar l'anella ferroviària
metropolitana pel Vallès.

6. Reordenació del Besòs i el seu

Front Marítim per acollir el
Fòrum del 2004.

7. Desenvolupament de noves infra¬
estructures al Delta del Llobregat.

8. Ampliar l'aeroport. Modificar i
millorar el seu model de gestió.

9. Ampliar i condicionar el port de
Barcelona, amb noves infraestruc¬
tures i activitats.

10. Zona Franca. Desenvolupament
del nou Parc Logístic.

11. Ampliació i millora de les infra¬
estructures de telecomunicació
amb nous operadors.

12



URBANISME PAISATGE URBÀ

1. Ampliar i desenvolupar el concepte
de Paisatge Urbà. Coordinació i par¬
ticipació amb els agents implicats.

Planejament urbanístic i gestió.
Nous parcs d'àmbit metropolità a
la ciutat de Barcelona.

Montjuïc s'integrarà en el conjunt
urbà de Barcelona i es convertirà
en un referent emblemàtic i singu¬
lar, tant de cara al mateix ciutadà
com en la seva imatge i projecció
internacional.
Xarxa viària metropolitana.
Augment de les inversions per a la I
renovació i gran manteniment dels
espais públics i l'edificació exis¬
tents, i per a la construcció de
noves infraestructures, espais
públics i equipaments.
Projectes per al desenvolupament
dels barris des del planejament,
l'actuació i la inversió municipal.

13



Habitatge digne
i envoltat de verd,
amb vials urbanitzats,
equipaments i serveis
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La política de sòl i habitatge, com
a eix vertebrador de la ciutat i els
seus barris, incidirà en prioritzar les
actuacions que permetin facilitar a la
ciutadania l'accés a un habitatge
digne, en un entorn on les zones ver¬
des, els vials urbanitzats i els nous

equipaments els dotin dels serveis
necessaris. Tot enquadrat en una efi¬
cient política encaminada a rendibi-
litzar el sòl disponible i assegurar la
cohesió i distribució de la qualitat
urbana a tots els espais de la ciutat, i
sempre amb criteris de sostenibilitat i
adaptació a les noves necessitats de
la demanda en aquest canvi de segle.

En concret, l'actuació en política
de sòl i habitatge s'executarà mit¬
jançant el desenvolupament de tres
eixos fonamentals: l'execució del
planejament vigent com a instrument
de cohesió i articulació dels dife¬
rents barris que conformen la ciutat;
l'habitatge com un dels eixos verte-
bradors del desenvolupament de la
ciutat, i l'obtenció de sòl que perme¬

ti les posteriors obres urbanitzado-
res de l'espai públic, en base a les
assignacions de cada operador
municipal.

Seguint aquestes premisses, es
potenciarà la gestió dels plans urba¬
nístics amb els tràmits d'aprovació
finalitzats, incidint en tot cas en la
necessitat que els plans en tràmit
s'assegurin la viabilitat gestora;
l'obtenció i urbanització de sòl a la
ciutat, i l'obtenció de sòl a través dels
sistemes d'actuació que preveu la
normativa vigent. Així mateix,
s'impulsarà la creació de noves zones
de rehabilitació als diferents distric¬
tes, la construcció de nous habitatges
—incidint en els protegits—, la refor¬
ma i rehabilitació de vivendes, i
també el mercat de lloguer.

Altres mesures seran la promoció
de l'habitatge destinat als joves,
mantenint les actuacions específi¬
ques tant per a aquest col·lectiu com
per a la gran gent; les intervencions
concretes sobre les zones amb més

necessitats de la ciutat i els nuclis
històrics dels barris; l'obtenció de
sòl per a la remodelació d'espais
amb usos obsolets; l'execució de
plans urbanístics amb especial
incidència en la generació de nou
sostre residencial potenciant l'habi¬
tatge sotmès a algun tipus de protec¬
ció, i el foment de la rehabilitació
d'edificis, especialment dels habitat¬
ges antics i els que presenten patolo¬
gies estructurals.

Per últim, es tendirà igualment a
urbanitzar els espais públics resul¬
tants de les operacions de coopera¬
ció i compensació (vials i zones
verdes); assegurar la mateixa qua¬
litat urbana als diferents indrets del
territori; recuperar espai per als
vianants en les remodelacions de
les vies públiques, i obtenir sòl per
a l'execució del Pla Picasso de
mobilitat. Tot plegat, aplicant sem¬
pre amb mesures concretes els cri¬
teris de sostenibilitat i creixement

sostingut.

1. Gestió del sòl. Execució del pla
nejament vigent.

2. Normativa urbanística.
3. Obra urbanitzadora. Instrument

cohesionador i assegurador de
qualitat urbana.

1. Política d'habitatge.
2. Habitatge protegit.
3. Desenvolupar el mercat de llo¬

guer.
4. Patronat Municipal de l'Habitatge.

1. Fomentar la reforma i la rehabili¬
tació.

2. Remodelació de barris amb pato¬
logies de construcció.



Desenvolupament
personal per a tots
els habitants en una

ciutat interreiacionada

L'acció municipal està orientada
a millorar constantment la qualitat
de vida dels ciutadans i ciutadanes
de Barcelona. Les polítiques locals
de benestar social estan al servei del
desenvolupament de les persones i
actuen de manera decisiva per tal
d'aconseguir una ciutat cohesiona¬
da. Això vol dir continuar i incre¬
mentar els esforços per reduir les
desigualtats socials i els desequili¬
bris territorials, per donar respostes
positives als nous reptes demogràfics
i socials (envelliment de la població,
nova immigració, etc.), per combatre
la marginació i l'exclusió social dels
col·lectius més afectats i per assolir
més quotes d'igualtat de gènere, per
a les persones amb disminució i
noves oportunitats per als joves. La
contribució local al benestar social
és cabdal tant per l'eficàcia demos¬
trada en aquests terrenys com per la
proximitat als problemes i la capaci¬
tat d'articular noves formes de coo¬
peració amb el sector privat i la ini¬
ciativa social.

Els eixos polítics principals que tre¬
ballarem seran:

• La configuració d'un nou marc
competencial, amb l'aplicació de la
Carta Municipal, que ha de suposar
l'assumpció dels traspassos dels
serveis socials de segon nivell i la
creació i posada en marxa del Con¬
sorci de Serveis Socials de Barcelo¬
na. També ha de suposar la creació
de l'Agència Pública de Salut.
L'aplicació de la Carta ha de repre¬
sentar per a la ciutat una racionalit¬
zació més gran dels serveis, més
cobertura en els serveis prioritaris
(principalment per a la gent gran i
persones amb disminució) i més
qualitat en la seva prestació.

• Completar la xarxa d'equipaments
socials en aquells aspectes més defi¬
citaris, mitjançant un Pla d'Equipa¬
ments específic. En aquest sentit, la
prioritat serà la creació de residèn¬
cies i centres de dia per a persones
grans. Tanmateix, es tindrà una
cura especial en l'accessibilitat dels
equipaments. I també en el manteni¬

ment i millora de les altres xarxes

d'equipaments comunitaris (esports,
promoció social, etc.).

• Intensificar encara més l'acció
territorial. La majoria dels progra¬
mes i serveis de benestarja es ges¬
tionen des dels districtes i cal conso¬

lidar i augmentar aquest fet. La
política social té sentit en el territo¬
ri. Per tant, caldrà realitzar noves
accions (per exemple, Plans de Salut
per a cada districte) i continuar
adaptant tota l'organització per afa¬
vorir la proximitat a la demanda
social i a la ciutadania.

• A partir de la responsabilitat pública
en la prestació dels serveis socials,
s'ampliaran els mecanismes de coo¬
peració publicoprivada, a través de
l'impuls a la planificació estratègica
conjunta (Associació Barcelona per
la Promoció Social, Pla Estratègic de
l'Esport a Barcelona, etc.), la gestió
participada d'equipaments i serveis
públics, elfuncionament dels diferents
Consells de participació i consulta i el
suport en general al teixit associatiu.



SALUT PÚBLICAAFERS SOCIALS

XARXA D'EQUIPAMENTS
SOCIALS

1. Elaboració del Pla Estratègic
de l'Esport a Barcelona, amb
la participació de tots els agents
implicats.

2. Millorar i ampliar la xarxa d'ins¬
tal·lacions esportives, rééquili¬
brant el territori.

3. Potenciació de la gestió de les
instal·lacions esportives.

4. Enfortiment de la xarxa d'asso¬
ciacions esportives, garantint la
seva participació en la política
esportiva municipal.

5. Donar suport i col·laboració a les
Federacions Esportives.

6. Potenciació de la pràctica esporti¬
va com a eina d'educació.

7. Ampliar i consolidar que Barcelo¬
na sigui punt de trobada interna¬
cional d'esdeveniments esportius.

8. Crear o reclamar programes de
col·laboració amb altres adminis¬
tracions públiques.

9. Garantir l'accessibilitat de tots els
ciutadans i ciutadanes a les ins¬
tal·lacions esportives.

1. Consolidar i ampliar les cobertu¬
res dels serveis socials com a

xarxa universal.
2. Atendre les necessitats de les

famílies.
3. Augmentar els serveis per a la

gent gran.
4. Combatre la marginació i les bos¬

ses de pobresa.
5. Afavorir la integració de persones

amb disminucions.
6. Impulsar polítiques actives per a

la integració dels immigrants,
refugiats i minories ètniques.

7. Atenció a la infància.
8. Polítiques d'igualtat de gènere.
9. Incrementar la cooperació publi¬

co-privada i la participació social.

1. Completar la xarxa d'equipaments
de benestar social.

2. Millorar la xarxa de serveis
d'informació de benestar social.

2.

3.

4.

5.

Manteniment i millora del sistema
d'informació i dels informes
anuals als òrgans de govern, amb
èmfasi en l'anàlisi de l'impacte en
salut dels serveis sanitaris, de les
desigualtats socials, dels indica¬
dors per districtes, barris i Àrees
Bàsiques de Salut (ABS), de la
salut i el gènere, i de la situació de
poblacions especials.
Integrar la salut pública a l'orga¬
nització sanitària de la ciutat, amb
la posada en marxa de l'Agència
de Salut Pública.
Reforçar i actualitzar els progra¬
mes de protecció de la salut.
Reforçar i actualitzar els programes
de prevenció i promoció de la salut.
Pla d'Acció sobre Drogues. És un
objectiu principal impulsar la inte¬
gració de l'atenció a les drogode-
pendències en la xarxa sanitària
d'utilització pública. S'avançarà
en la normalització de l'atenció
als drogodependents en la xarxa
pública, i també en la integració
de la xarxa d'atenció a les drogues
amb la xarxa de salut mental i el

conjunt del sistema.
Impulsar la creació, dins el CSB,
d'un òrgan de gestió de l'Atenció
Primària de Barcelona que es res¬
ponsabilitzi de l'extensió de la
reforma fins a arribar a un mínim
del 85% en els pròxims tres anys.



Educació i cultura,
dues responsabilitats clau
amb tothom a Barcelona
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L'accés a l'educació ha esdevin¬

gut un dels instruments principals
per garantir el progrés de la comu¬
nitat, per reforçar la cohesió social i
permetre la igualtat d'oportunitats.
L'educació està vivint un procés de
transformació en el context de la
nova societat de la informació i la
comunicació. Avui, l'educació ha
d'adequar els continguts formatius
als nous requisits econòmics i pro¬
ductius, alhora que intensifica la
transmissió de valors i actituds per
fomentar una ciutadania més autò¬
noma, crítica i participativa. L'edu¬
cació ha de ser cada vegada més
una responsabilitat col·lectiva del
conjunt de la societat i dels seus
agents.

El principal repte de progrés i de
futur de la ciutat és desenvolupar
una acció educativa de més presèn¬
cia i qualitat, que garanteixi l'accés
efectiu a l'educació i a la igualtat
d'oportunitats, asseguri l'èxit esco¬
lar dels i les alumnes, compensi les
desigualtats i faciliti l'accés adequat
i igualitari a l'educació. Per assolir-
lo amb èxit s'ha d'aconseguir un alt
nivell de compromís i sintonia entre
tots els agents socials i educatius.

Del Pla Estratègic del sector cultu¬
ral de la ciutat i del Projecte Educatiu
de Ciutat—impulsats per l'Ajuntament
de Barcelona a través de l'Institut de
Cultura i de l'Institut d'Educació de
Barcelona— se 'n desprenen una colla
de mesures, totes elles encaminades a

situar la cultura com a eix central del

desenvolupament de Barcelona.
El Programa d'Actuació Munici¬

pal per a aquests propers quatre
anys s'ha construït sobre aquesta
premissa: situar la cultura, i en

aquest cas els programes culturals
municipals, al servei dels reptes
principals que la ciutat té plantejats,
en termes de cohesió social, de
desenvolupament econòmic, d'arti¬
culació territorial, de projecció
internacional, etc. Per això el des¬
plegament d'objectius i mesures
inclosos en el PAM no només prete¬
nen orientar els programes de gestió
municipal, sinó també dibuixar
mecanismes que facilitin l'activitat
dels agents culturals del territori.

EDUCACIÓ

1. Garantir una educació de qualitat
que doni resposta a les necessitats
educatives actuals, preservant i
renovant la tradició pedagògica de
Barcelona i garantint una millor
planificació i gestió dels recursos
econòmics i humans i de les infra-
estructures educatives.

2. Millorar la vinculació entre

l'ensenyament i el món del tre¬
ball, establint mecanismes de
col·laboració entre formació,
empresa i territori.

3. Continuar la inversió per a la
millora i manteniment dels serveis
i les instal·lacions educatives, així
com per a l'adquisició de solars i
RAM.

4. Potenciar la capacitat educadora
de la ciutat utilitzant-ne tots els
recursos per al ple desenvolupa¬
ment de la ciutadania.

5. Potenciar l'ús educatiu de les
noves tecnologies de la informa¬
ció i la comunicació per part del
professorat i l'alumnat dels cen¬
tres educatius.

6. Aprofundir en el procés participa¬
tiu ja endegat, com a eina de rela¬
ció entre el sistema educatiu i la
comunitat.

7. Afavorir i estimular que Barcelona
continuï sent ciutat universitària.

CULTURA

1. Consolidar la cultura com a

estratègia bàsica de desenvolupa¬
ment de la Ciutat del Coneixe¬
ment.

2. Afavorir que Barcelona es conver¬
teixi en factoria de producció de
continguts culturals.

3. Afavorir les activitats de cultura

popular i tradicional, així com les
activitats de les associacions cul¬
turals de Barcelona.

4. Completar i remodelar la xarxa
d'equipaments patrimonials i
millorar-ne la gestió.

5. Incentivar la dimensió educativa
de la cultura.

6. Articular estratègies metropolita¬
nes en el terreny de la cultura.

7. Facilitar la incorporació dels sec¬
tors culturals als fluxos de l'era
digital.

8. Implantar el Pla de Biblioteques
aprovat per l'Ajuntament de Bar¬
celona en els termes previstos per
a aquests quatre anys.

9. Articular accions per millorar
l'actuació cultural als barris i dis¬
trictes de la ciutat.

10. Contribuir a la preparació i rea¬
lització del Fòrum Universal de
les Cultures 2004.

17



Ciutat oberta ai món,
solidària i integradora
de diversitats
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Barcelona ha esdevingut un refe¬
rent internacional com a ciutat
oberta al món en dos sentits: exter¬

nament, com a ciutat amb projecció
solidària, i internament, com a ciu¬
tat acollidora i integradora de la
diversitat. La Comissió de Joventut i
Drets Civils vol consolidar i impul¬
sar les polítiques, específiques i
transversals, que han de configurar
la ciutat com un espai de respecte,
tolerància, igualtat, solidaritat i
participació.

La tasca de Barcelona en la pro¬
moció dels drets humans té una fita
important en el Fòrum Universal de
les Cultures de l'any 2004, amb els
òrgans del qual la Comissió haurà
de col·laborar activament. En serà
un pas previ important la II Con¬
ferència de Ciutats pels Drets
Humans de l'any 2000.

Els joves són un grup poblacional
estratègic per a la ciutat, ja que el
seu impuls i creativitat han contri¬
buït substancialment a situar Barce¬
lona com a referent internacional en
diversos àmbits, i ens cal preservar
aquests valors positius. La nova
condició juvenil, superadora de les
concepcions que la consideraven un
període transitori a la vida adulta,
es defineix per cinc grans eixos
(autonomia, mobilitat, creativitat,
experimentació i ciutadania) i fa
necessària la revalorització de la
política municipal de joventut pen¬
sant des de la globalitat i actuant en
la pluralitat. Des de l'administració
municipal, cal implantar un model
d'intervenció i gestió pública capaç
de donar una resposta adequada a
les problemàtiques estructurals dels
joves (habitatge, ocupació, accés a

les noves tecnologies...), que integri
el diàleg i el pacte com a instrument
bàsic de l'elaboració de polítiques i
aprofundeixi en la cogestió d'equi¬
paments i serveis juvenils.

Barcelona ha estat una ciutat
líder a Europa en el compromís de
les corporacions locals amb la
defensa activa dels drets civils i en
l'afirmació dels valors del respecte,
la tolerància i la convivència, assu¬
mint el lideratge del procés d'elabo¬
ració del "Compromís de les ciutats
pels Drets Humans" (Barcelona,
1998). La creació de la primera ofi¬
cina europea per la no-discrimina-
ció i l'impuls de la regidoría ponèn¬
cia de drets civils han comportat un
avanç significatiu en la dimensió
d'aquestes polítiques.

En el pròxim quadrienni, cal
aprofundir en la línia de garantir i
defensar, activament, els drets de les
ciutadanes i ciutadans en el marc de
la Declaració Universal dels Drets
Humans i la Declaració Universal
dels Drets dels Infants, consolidant
les estructures municipals de defen¬
sa de les ciutadanes i els ciutadans i
col·laborant amb les diferents asso¬
ciacions, entitats i ONG que treba¬
llen en aquest àmbit. La ciutat ha de
promoure mesures i crear mitjans
per afavorir la convivència en la
diversitat, entesa amb un significat
plural: integració i acollida d'immi¬
grants, llibertat d'opcions sexuals,
rebuig de la violència, diàleg inter-
confessional i interreligiós, etcètera.

La ciutat és un entorn urbanitzat

que conté importants segments de
biodiversitat, entre els quals hi ha,
a més de les persones, diferents
espècies d'animals lliures, semide-

pendents i en captivitat. Fomentar
una millor comprensió i convivèn¬
cia entre animals i humans en el
medi urbà, en el marc de la Decla¬
ració Universal dels Drets dels Ani¬
mals i la Declaració Municipal per
la Convivència i els Drets dels Ani¬
mals (23-10-98), és una contribució
positiva als valors de l'evolució
cívica i cultural dels ciutadans i les
ciutadanes.

Barcelona està en una situació

privilegiada per esdevenir capital
europea de la Solidaritat i la Coope¬
ració Internacional. Això passa per
consolidar la dedicació del 0,7%
dels ingressos locals al programa
Barcelona Solidària, per racionalit¬
zar i integrar les diferents estructu¬
res municipals dedicades a la coo¬
peració, perfacilitar la instal·lació
a la ciutat de les seus d'organitza¬
cions solidàries internacionals i per
coordinar i promoure els esforços
que es generen a la ciutat des dels
àmbits públics i privats.

La ciutat ha de refermar el seu
compromís amb el desenvolupament
local del Tercer Mon i les ciutats
sotmeses a greus conflictes i situa¬
cions de crisi. L'èxit de l'experièn¬
cia del Districte 11è permet abordar
ara la seva translació, tenint en

compte les especificitats pròpies de
cada lloc, a altres àrees de la Medi¬
terrània (ciutats dels Balcans,
Palestina, Africa subsahariana...) i
Amèrica Llatina.

En referència al moviment okupa,
cal estudiar una proposta per oferir
espais públics desocupats com a
espais propis autogestionats pels
joves, adaptant models d'altres ciu¬
tats europees.
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JOVENTUT DRETS CIVILS COOPERACIÓ

1. Aprofundir en el coneixement de
la realitat juvenil.

2. Promoure polítiques que afavorei¬
xin l'autonomia residencial dels

joves.
3. Creació dels canals i polítiques

que estimulin la participació, el
voluntariat i l'associacionisme
juvenil com a element enriquidor
per a la ciutat.

4. Potenciar els instruments de polí¬
tica juvenil als districtes.

5. Ampliar els equipaments, espais i
centres de noves tecnologies per a
joves.

6. Ampliar els quilòmetres de carril
bici, interconnectant-los, i fomen¬
tar l'ús de la bicicleta.

6. Continuar desenvolupant el pro¬
grama Barcelona, Bona Nit.

8. Promoure la incorporació dels
joves a la societat de la informació.

9. Fomentar l'ocupació juvenil.
10. Impulsar les activitats culturals

dels joves.
11. Millorar la qualitat de vida dels

joves.

1. Garantir i defensar els drets de les
ciutadanes i ciutadans a la dignitat
i el respecte com a persones, fent
prevaler el més escrupolós segui¬
ment de la Declaració Universal
dels Drets Humans i els Drets de
la Infància, així com d'altres
declaracions, acords i normatives
reguladores d'àmbit internacional,
estatal i nacional que fan referèn¬
cia a la defensa dels drets humans
dels diferents col·lectius.

2. Preservar els drets de tothom en

qualsevol actuació de les adminis¬
tracions públiques que hi ha a la
ciutat.

3. Impulsar una actitud de rebuig
obert i efectiu davant els actes

xenòfobs, sexistes, etcètera.
4. Afavorir la convivència en la

diversitat.
5. Foment de la interculturalitat.
6. Promoció de la informació no dis¬

criminatòria.
7. Fomentar el diàleg entre les dife¬

rents comunitats religioses de
Barcelona.

8. Fomentar la participació de les
diferents associacions, entitats,
ONG i plataformes ciutadanes.

9. Impulsar la participació de les
associacions, entitats i ONG
implicades en la defensa dels
drets humans en el Fòrum Univer¬
sal de les Cultures de l'any 2004.

10. Garantir els drets dels animals en

consonància amb la Declaració
Universal dels Drets dels Ani¬
mals.

11. Fomentarem i promourem el dret
a la pau dels ciutadans i ciutada¬
nes de Barcelona, des de l'Ajunta¬
ment i conjuntament amb la socie¬
tat civil, actuant com a referents
del compromís en defensa i pro¬
moció dels drets humans, afavo¬
rint espais de consulta, proposta i
reflexió.

1. Consolidar Barcelona com a Capi¬
tal Europea de la Solidaritat i la
Cooperació Internacional.

2. Impulsar el suport a les ciutats del
Tercer Món i a aquelles que patei¬
xen greus conflictes i situacions
de crisi.

3. Impuls de programes i projectes
dedicats a promoure l'estudi
d'estratègies de la pau. Promoció
d'un marc permanent que esta¬
bleixi relacions entre la ciutat de
Barcelona i aquelles altres institu¬
cions internacionals dedicades a

l'estudi de la pau.
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Gestió ecològica
de residus i neteja,
protecció del carrer
i medi ambient cuidat
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L'espai públic és un element
fonamental en la configuració de la
ciutat i la seva gestió s'ha de realit¬
zar amb criteris d'utilitat, accessibi¬
litat, seguretat i satisfacció del ciu¬
tadà, com a principal protagonista
del carrer. La demanda de qualitat
de l'espai públic, tant pel que fa als
serveis urbans com a la millora
ambiental, és creixent en la mesura

que els ciutadans, progressivament,
n 'assumeixen el protagonisme.

Barcelona, una ciutat en contí¬
nua transformació, té plantejat el
repte de donar-li tot el sentit,
garantint un manteniment d'alta
qualitat, congruent amb l'elevada
innovació (tecnològica, urbanística,
etc.) que caracteritza aquest procés.
Per això, és fonamental la incorpo¬
ració de criteris estratègics en
matèria de qualitat ambiental:
estalvi energètic, millors tecnolo¬
gies disponibles, anàlisi d'impactes,
etcètera.

L'enfocament a escala local ha
estat sempre acompanyat, en el cas
de Barcelona, per una clara cons¬
ciència de les implicacions a escala
regional i global dels efectes asso¬
ciats al funcionament propi. Els

compromisos internacionals fins
ara assumits i els que en el futur cal
subscriure constitueixen una mostra

d'aquesta sensibilitat.
Com a conseqüència de tot això,

els eixos prioritaris d'aquesta
Comissió són, en primer lloc, el
desenvolupament de polítiques en
matèria de residus i neteja urbana
que assumeixen els principis bàsics
de gestió ecològica (estalvi, recicla-
bilitat, etc.), tenint en compte que
aquesta estratègia no només reque¬
reix més recursos per part de
l'Administració sinó també més

implicació per part dels ciutadans.
Tot això en el context del Programa
Metropolità de Gestió de Residus
Municipals i dels objectius que
preveu, entenent que actualment
la nova contracta de recollida i

neteja és una peça fonamental
per assolir-los.

En segon lloc, un objectiu priori-
tari és protegir el carrer i millorar-
hi la qualitat de les actuacions, uti¬
litzant mecanismes de gestió i
comunicació al màxim d'eficaços,
que permetin desenvolupar una
política multifactorial que integri
les actuacions sobre el clavegue¬

ram, les aigües freàtiques, l'enllu¬
menat, les intervencions sobre el
carrer de la iniciativa privada, la
conservació de les estructures vials
i fonts ornamentals i d'altres.

En tercer lloc, cal incrementar
les tendències de millora dels prin¬
cipals vectors ambientals experi¬
mentades per la ciutat als últims
anys, millorant la capacitat de
diagnòstic i promoció, engegant
polítiques adreçades als diferents
vectors ambientals i millorant la

informació al ciutadà perfomentar-
ne la participació activa.

Finalment, la gestió dels serveis
urbans i la millora de la qualitat
ambiental és una activitat de caràc¬
ter horitzontal impulsada per nom¬
brosos organismes municipals i
extramunicipals. Des de la Comis¬
sió s'impulsaran les iniciatives
d'abast municipal en aquesta matè¬
ria i s'incrementarà el protagonis¬
me local en alguns projectes clau
per a la ciutat, competència d'altres
institucions (gestió metropolitana
dels residus, adequació de la depu¬
radora del Besòs i de la nova del

Llobregat, restauració i adequació
de l'abocador del Garraf...).

NETEJA I GESTIÓ DELS
RESIDUS SOLIDS URBANS

O
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1. Adaptar el sistema de recollida a
les característiques urbanes de
cada indret de la ciutat.

2. Aplicació de nous sistemes de
recollida i neteja amb motiu de
l'adjudicació de la nova contracta.
Adequació i reequilibri del mobi¬
liari urbà dedicat a la recollida de
residus.

3. Aplicació del programa de residus
metropolitans. Augment de la
recollida selectiva fins a arribar al
32% del total dels residus de Bar¬
celona l'any 2004, vinculat al
desenvolupament del PMGRM
pel que fa als llocs de destí i trac¬
tament de residus a l'àrea metro¬

politana.
4. Aplicació de l'ordenança fiscal de

recollida d'escombraries.
5. Promoció del reciclatge.
6. Promoure la utilització dels Eco-

parcs, a mesura que se'n disposi.

Finalització de la xarxa dels punts
verds previstos.
7. Restaurar i adequar el dipòsit con¬

trolat del Garraf.
8. Creació de nous sistemes que per¬

metin millorar el nivell de neteja
de la ciutat.

9. Realització de campanyes desti¬
nades a la conscienciació dels
ciutadans.

10. Promoure millores mediambien-
tals en el funcionament dels ser¬

veis de neteja i recollida de resi¬
dus sòlids urbans.



DESENVOLUPAMENT
DEL PECLAB

PROGRAMES DE VIGILÀNCIA
I REDUCCIÓ DE LA
CONTAMINACIÓ
(ATMOSFÈRICA, HÍDRICA
I CONTAMINANTS SÒLIDS)

AIGÜES FREÀTIQUES

MANTENIMENT I SERVEIS

1. Millora de la qualitat del servei i
en l'ús de l'espai públic per part
de les companyies privades sub¬
ministradores de serveis públics.

2. Millores en l'enllumenat públic.
Manteniment i renovació de la
xarxa.

3. Millores en espais vials.

1. Millores en l'aprofitament del sis¬
tema aqüífer.

2. Fonts públiques i ornamentals.
3. Proposta de projectes d'aprofita¬

ment de les aigües del nivell freà-
tic.

1. Millora del sistema de drenatge de
la ciutat.

2

3

4

Impuls d'actuacions destinades a
la millora de la informació sobre
el medi i a la conscienciació dels
ciutadans.
Foment de la reducció de la conta

minació i de la preservació del
medi.
Millora del diagnòstic i previsió
de la contaminació atmosfèrica.
Millora dels programes i xarxes
de control i vigilància dels princi¬
pals vectors contaminants.

5. Impulsar noves iniciatives de
millora de la qualitat de les emis¬
sions a l'atmosfera.

1
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Compromís públic per a
la Barcelona sostenible
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Cm objectiu polític de primer
ordre per a aquesta legislatura és
repensar la ciutat en clau de sosteni-
bilitat. El model de ciutat basat en el
creixement il·limitat s'està revelant
com un model insostenible que pro¬
voca greus disfuncions entre les
quals destaquen la desigualtat social
i el malbaratament de recursos. Tre¬
ballar per una ciutat sostenible
suposa treballar per un nou model
que lluiti contra les desigualtats i
contra el deteriorament ambiental.
Una ciutat sostenible és una ciutat
solidària entre les persones que hi
viuen, solidària amb les generacions
futures i solidària amb el conjunt del
planeta. Una ciutat sostenible és una
ciutat compromesa que accepta la
seva responsabilitat amb el medi
ambient, el desenvolupament i la
justícia social.

Les ciutats hem d'assumir els

impactes de les nostres accions
locals en el medi ambient local,
alhora que les altres administra¬
cions han d'assumir l'impacte de les
seves actuacions en la sostenibilitat
local. La substitució de les energies
no renovables com la nuclear i la
derivada dels combustibles fòssils
per energies netes, lleis de residus,

d'envasos i especialment de produc¬
ció neta, que facilitin la reducció i el
tractament ecològic dels residus,
una fiscalitat que incorpori els nous
conceptes de comptabilitat ecològi¬
ca, i el planejament sostenible de
grans infraestructures, són algunes
de les actuacions de competència
estatal o autonòmica que incideixen
en la sostenibilitat de la ciutat.

Aquest caràcter interdependent
de la sostenibilitat, de l'ecologia
urbana i del medi ambient implica
que els municipis han d'abordar
aquests temes mitjançant enfoca¬
ments integrals, desenvolupant
actuacions transversals que impli¬
quin el conjunt del govern munici¬
pal. Cal assegurar la integració de
les polítiques de sostenibilitat i eco¬
logia urbana en el conjunt de políti¬
ques sectorials municipals i en la
totalitat dels districtes de la ciutat.

Basem l'actuació municipal en
les diferents Declaracions i Plans
d'Acció adoptats a les Conferències
Internacionals celebrades els últims

anys i, especialment, en els principis
de l'Agenda 21 aprovats el 1992 a
la Cimera de Rio de Janeiro, la
Carta de les Ciutats Europees cap a
la Sostenibilitat (Carta d'Alborg) de

1994, el Pla d'Acció de Lisboa de
1996 i la Cimera de Rio de 1997.

Els principals eixos de l'acció de
govern municipal per a aquests qua¬
tre anys en matèria de sostenibilitat
i ecologia urbana són:

-Un pla estratègic per a la soste¬
nibilitat. Dotar la ciutat d'un pla
estratègic pels propers anys: elabo¬
ració, aprovació i implementació de
l'Agenda Local 21 que es convertirà
en el pla estratègic per a la sosteni¬
bilitat de la ciutat de Barcelona.

-Un compromís de tota la ciutat.
Involucrar tota la ciutadania desen¬
volupant i impulsant un ampli pro¬
cés participatiu a tots els districtes i
potenciant el Consell Municipal de
Medi Ambient i Sostenibilitat com a

màxim òrgan de participació, con¬
sell i decisió.

-Un compromís de tota l'organit¬
zació municipal. Impulsar polítiques
coordinades i integrades que impli¬
quin tota l'organització municipal.

Aquests principis bàsics orienta¬
ran l'actuació a partir de les
següents línies programàtiques: edu¬
cació i participació ambiental, verd
urbà i platges, eficiència energètica i
energies renovables, i reducció de la
contaminació acústica.

PROGRAMES DE VIGILÀNCIA
I REDUCCIÓ DE LA
CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

O

1. Pla d'Acció Local, Agenda 21 i
polítiques transversals.

1. Millora del litoral i de les platges.

1. Promoure les accions d'educació i

participació ambiental que facin
incrementar el nivell de coneixe¬
ment i conscienciació dels temes

mediambientals entre la població.

1. Promocionar i impulsar l'ús
d'energies renovables i alternati¬
ves.

2. Actuacions als edificis munici¬

pals.
3. Actuacions d'estalvi d'energia en

l'enllumenat públic.

1. Impuls d'actuacions destinades a
la millora de la informació sobre
el soroll ambiental i la conscien¬
ciació dels ciutadans.

2. Incrementar les actuacions orien¬
tades a la reducció dels nivells de
soroll ambiental a la ciutat.

3. Conscienciació ciutadana sobre
la reducció de la contaminació
sonora.
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1. Espais i corredors verds.

PROMOCIÓ D'UN DISSENY
URBANÍSTIC I D'HABITATGE
SOSTENIBLE



Pla estratègic
de desplaçaments urbans,
prevenció, justícia
municipal i
nou model policial
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L'èxit de les actuacions que es defi¬
neixen en aquest programa radica en
la participació activa de la societat
civil. Es per això que es donarà priori¬
tat a la reedició i aplicació del Pacte
per la Mobilitat i alfuncionament del
Consell de Seguretat de Barcelona i
dels districtes. Alhora, es constituirà
un noufòrum de debat per als temes
de protecció civil.

El Pacte per la Mobilitat és un
document signat per més de 40 entitats
i persones que representen les dife¬
rents necessitats entorn la mobilitat a

la ciutat. Totes elles, amb l'Ajunta¬
ment de Barcelona, s'han posat
d'acordper consensuar mesures que
responguin als principis de mobilitat
sostenible, accessibilitat, prioritat del
transport públic, pacificació del tràn¬
sit, eficàcia de les mesures disciplinà¬

ries i seguretat viària i de qualitat,
alhora que es garanteix el creixement i
el dinamisme de la ciutat.

La planificació i gestió de la mobi¬
litat de la ciutat s'ha de plantejar en
un àmbit metropolità especialment pel
quefa a les grans infraestructures i les
necessitats de transportpúblic. Per
això, dins d'aquest mandat s'elabo¬
rarà un Pla Estratègic dels desplaça¬
ments urbans que acompleixi els
objectius definits al Pacte per la Mobi¬
litat i sigui una eina bàsica per al pla¬
nejament urbanístic i les iniciatives de
remodelació de la xarxa viària.

Barcelona ha consolidat un model
de seguretat basat en la prevenció,
tant pel que fa als riscosfísics com a
la seguretat ciutadana i la viària. El
coneixement i la informació sobre la
victimització, els riscos físics i d'acci¬

1. Donar resposta integrada a la gestió
dels serveis que actuen a la via
pública i en les emergències.

2. Aconseguir més eficiència dels cos¬
sos policials.

3. Modernitzar els mitjans de la Guàr¬
dia Urbana i millorar-ne l'organitza¬
ció i les infraestructures.

4. Incrementar la informació i el conei¬
xement sobre l'estat del carrer, con¬

flictes, victimització i les seves
tendències.

5. Donar suport als plans municipals
que actuen com a instruments bàsics
per a la prevenció de la inseguretat.

6. Promoure i consolidar la participa¬
ció ciutadana en la prevenció de la
inseguretat.

7. Continuar la implantació del Pla
Director de Bombers: més preven¬
ció, més formació i eficiència en la
intervenció.

1. Demanar que la justícia ràpida fun¬
cioni adequadament i exigir la posa¬
da en marxa de la justícia immediata
o de conformitat, com a instruments
necessaris per a la contenció de la
petita delinqüència.

2. Apropar la justícia als ciutadans a
través de la justícia municipal i de
sistemes alternatius: mediació, con¬
ciliació i arbitratge.

dentalitat; els plans municipals de pre¬
venció, els d'emergències, el Pla
Director de Bombers i, d'altra banda,
les taules de coordinació i participació
dels districtes, són les eines vàlides
que cal consolidar.

En aquest mandat es proposa fer
un pas més: dotar-nos d'un centre de
comunicacions i operacions que faci
més eficaç el funcionament diari dels
serveis municipals que actuen a la via
pública i, per tant, asseguri una
actuació més coordinada en cas

d'emergències.
En seguretat ciutadana, els aspec¬

tes més novedosos d'aquest període
són el desenvolupament de la justícia
local, previst a la Carta Municipal, i la
definició del nou model policial per a
la ciutat de Barcelona, fruit del desple¬
gament dels Mossos d'Esquadra.

3. Afavorir els desplaçaments a peu.
4. Millorar l'accessibilitat de totes les

persones tant a les vies urbanes com
als edificis de pública concurrència.

5. Priori tzar el pas del transport públic
i col·lectiu.

6. Ampliar els sistemes de senyalitza¬
ció informativa i direccional.

7. Millorar els sistemes d'informació al
ciutadà per moure's per Barcelona.

8. Aplicar les noves tecnologies per
dotar la ciutat dels sistemes més

1. Incrementar la capacitat de predic¬
ció i l'efectivitat en l'actuació muni¬

cipal en cas d'emergències.
Elaborar i executar el Pla de Segure¬
tat Viària.

1. Potenciar les actuacions necessàries

per aconseguir els objectius del
Pacte per la Mobilitat.

2. Planificar l'estratègia de la mobilitat
a la ciutat i la seva integració en els
municipis metropolitans per a acon¬
seguir una mobilitat sostenible.

1. Ampliar la xarxa d'aparcaments i
establir pàrquings per a usos especí¬
fics.
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Transformació urbana
oberta i constant, amb
èmfasi en els programes
per a les persones
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La regeneració urbana de Ciutat
Vella és una de les transformacions
més importants que ha viscut Barce¬
lona des de la restauració democrà¬
tica. La perspectiva dels canvis que
ara tenim ens permet valorar la
decidida aposta per la renovació del
centre històric de la ciutat que es va
fer al seu moment i dels processos
que estan en marxa. Perquè quan
parlem de la transformació urbana
de Ciutat Vella convé recordar que

parlem d'un procés obert, dinàmic i
constant, en el qual hi ha antigues
necessitats i nous reptes pendents.

El procés de regeneració i reno¬
vació integral de Ciutat Vella s'ha
basat en una combinació d'actua¬
cions urbanístiques, de renovació
del parc d'habitatges, de creació
d'infraestructures públiques, de pro¬
moció econòmica i de programes de
benestar social. En aquest sentit, els
programes dels Serveis Personals

mereixen una importància especial
per l'impacte que tenen en la millo¬
ra de les condicions de vida de la
ciutadania. Alhora, totes aquestes
actuacions han permès una evolució
positiva i paralel·la a les polítiques
iniciades al llarg d'aquests anys, en
un aspecte que ha estat i és de vital
importància per a la qualitat de vida
de Ciutat Vella.
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tl Alliberar sòl, d'acord amb les
previsions dels plans especials de
reforma interior, per a nous
espais públics al districte, inver¬
tint el procés de degradació de la
trama urbana.

0 Generar sòl per a la nova edifica¬
ció, ja sigui per a habitatges de
protecció oficial o en règim de
cooperativa lliure, continuant amb
la millora del parc d'habitatges i
revitalitzant el barri. Promoure la
rehabilitació privada dels edificis i
habitatges de Ciutat Vella.

0 Dur a terme el màxim nombre
d'obres públiques que perseguei¬
xin la millora de la comunicació
de vianants o de vehicles a l'inte¬
rior del districte i d'aquest amb
l'entorn del ciutadà, les condi¬
cions de sanejament i il·luminació
viària i les xarxes de subministra¬
ment de les diverses companyies
de serveis.

□ Incrementar el nombre d'equipa¬
ments públics d'ús social disponi¬
bles al districte.

0 Promoure la participació i la soli¬
daritat ciutadana en la lluita per la
millora de la qualitat de vida al
districte.

H Fomentar la reactivació de l'acti¬
vitat econòmica a Ciutat Vella

mitjançant l'adequació i modernit¬
zació de les activitats econòmi¬

ques que actualment s'hi desenvo¬

lupen, la implantació de noves
activitats, segons la centralitat de
l'àrea i dels seus valors historico-
monumentals, i la restauració i la
promoció d'aquests llocs visita-
bles del districte.

Q Aprofitar el patrimoni cultural en
tota la seva dimensió, així com

l'activitat turística que es genera
al seu entorn.

El Potenciar i promocionar les activi¬
tats artesanals pròpies del districte
i inèdites a la resta de la ciutat.
Són establiments tradicionals i
molt especialitzats que donen una
singularitat d'oferta.

El Finalitzar els equipaments de ciu¬
tat que actuen com a motors de la
revitalització del Districte.

m Potenciar la creació d'habitatge
assequible i per a reallotjament
d'afectats.

m Continuar les polítiques de
microurbanisme com a mètode
d'intervenció als barris, un cop
finalitzades les grans operacions
urbanístiques de sanejament i
esponjament. Creació o remode-
lació d'espais urbans (jardins i
places).

m Augmentar les polítiques de
benestar social atenent les noves

demandes socials —immigració,
gent gran, marginació, joves—
i promovent la solidaritat
ciutadana.

IKl Finalitzar el Pla d'Infraestructu-
res, millorant els paviments, el
clavegueram i els serveis canalit¬
zats. Ampliar el nombre d'apar¬
caments subterranis amb places
per als residents, i de rotació.

m Construcció de dues escoles bres¬
sol, una al barri de la Ribera i
l'altra al Gòtic.

[0 Incrementar la neteja a la via
pública incorporant les noves tec¬
nologies (recollida pneumàtica) i
potenciant la recollida selectiva i
el reciclatge.

m Millorar la mobilitat interna i la
connectivitat dels residents i dels
barris potenciant les zones d'ús
prioritari dels vianants i la regula¬
ció del trànsit rodat, l'ús del
transport públic i dels carrils bici.

m Aprofundir el diàleg i la partici¬
pació amb les entitats, les asso¬
ciacions, els veïns i veïnes i les
altres administracions públiques,
perquè el projecte del Districte es
faci amb el màxim consens

social, imprescindible per a la
seva realització.
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EI centre de la ciutat
opta per l'equilibri entre
circulació i espai públic,
i per la gent gran
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L'Eixample és un districte consi¬
derat com el centre de la ciutat i de
l'àmbit metropolità, dens en habi¬
tants i en circulació, escàs en espais
lliures, hiperdotat en equipaments de
capitalitat però infradotat en alguns
equipaments de barri, envellit i
moderadament descapitalitzat pel
que fa a la inversió pública recent.
En conseqüència, les línies estratègi-

Fer més interiors d'illa, buscant
que hi hagi un jardí a menys de
500 metres de cada casa. I també

plantar més arbres a la via públi¬
ca i eixamplar els espais verds
dels carrers que ho permetin: illes
i rius de verd.

Avançar en el desenvolupament
dels mapes sectorials d'equipa¬
ments pels cinc barris: escola,
centre cívic-biblioteca, poliespor-
tiu, centre d'assistència primària i
centre de serveis socials.

ques d'actuació han de tendir a tro¬
bar un nivell de saturació raonable
dels sistemes públic i privat de trans¬
port, és a dir, un equilibri tens entre
activitat i accessibilitat; aconseguir
un altíssim nivell de qualitat en
l'espai públic, intensament utilitzat i
visible per la ciutadania local, barce¬
lonina i metropolitana; promoure
una millora dels espais i serveis

Seguir potenciant el transport
públic, els espais de vianants i els
carrils bici. Fer un pla d'aparca¬
ments, aplicar el Pacte per a la
Mobilitat i buscar la millor solu¬
ció integrada per a les noves
infraestructures de transport
metropolità i de llarga distància.
Continuar ajudant a rehabilitar el
parc d'habitatges i frenant la ter¬
ciarització, tot fomentant l'ocu¬
pació de les plantes baixes per a
professionals i noves empreses. I
seguir renovant els mercats i cen¬
tres comercials tradicionals.
Buscar l'estalvi energètic iniciant
la renovació dels fanals de

l'Eixample i instal·lant energies
alternatives als equipaments. Aug¬
mentar la recollida de residus reci¬
clables, posar paviment antisoroll
als carrers i procurar reduir el
soroll de cotxes, motos i sirenes.

adreçada sobretot a la gran quantitat
de gent gran i a la gent menuda, per
facilitar la renovació de la població
del districte; incrementar de forma
substancial la despesa destinada al
manteniment de l'espai públic, i pro¬
moure els canvis legislatius per acon¬
seguir ajudes fiscals per a la rehabi¬
litació d'habitatges i edificis i
proporcionar ajudes a la tramitació.

Incrementar el manteniment de
voreres i espais públics i acabar
de fer accessibles els passos de
vianants i els equipaments muni¬
cipals. Millorar la urbanització
dels carrers i avingudes.
Millorar l'eficàcia i també l'efi¬
ciència dels serveis a través del
consens i l'orientació de la feina
dels nostres funcionaris cap al
ciutadà.
Dotar el districte dels espais
necessaris per a les operacions de
càrrega i descàrrega i controlar-
ne l'ús.
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£7.y objectius per al període ante¬
rior eren anar endavant, vetllant molt
especialment per les persones, i per
incrementar la qualitat de vida dels
nostres barris. En definitiva, posar
l'èmfasi en tot allò que suposa una
millora de les condicions de vida dels
ciutadans i ciutadanes del districte.

En aquest nou període, ens plan¬
tegem la continuació d'aquests
objectius, amb un nou instrument, la
Carta Municipal, que ens ajudarà a
aprofundir en les relacions entre
l'Ajuntament i els ciutadans i ens
permetrà millorar les actuacions i
serveis que ens demanen.

] Operacions de remodelació urba¬
na i promoció de nous serveis per
a la renovació de les activitats

socioeconòmiques dels nostres
barris que incrementin la cohesió
social amb actuacions de reequi-
pament, enjardinament i reorde¬
nació de l'espai per a la millora
de la qualitat de vida.

0 Continuar la política d'eliminació
de barreres arquitectòniques, tant
als edificis de caràcter públic com
del medi urbà. En aquest sentit, ens
proposem continuar dedicant un
percentatge del FID (Fons d'Inver¬
sió del Districte) a l'eliminació
d'aquests obstacles.

fi Continuació de l'Àrea de Rehabili¬
tació del Poble Sec, abastant més
sectors territorials i la remodelació

integral dels carrers interiors del
barri, les zones de vianants i la
potenciació comercials.

Q Rehabilitació del barri de la Font de
la Guatlla, mitjançant el planeja¬
ment urbanístic aprovat, aportant les
solucions adients a les persones
afectades.

Q Continuar el desenvolupament i la
implantació del Pla d'Equipaments
del districte. Impulsar la construcció
d'equipaments per a gent gran que
ha de construir la Generalitat.

□ Potenciació de l'Arxiu Històric del

Un altre eix bàsic de la nostra

actuació és elfoment de la participa¬
ció i la implicació dels ciutadans en
l'elaboració de les polítiques que els
afecten, especialment en aquest dis¬
tricte, amb un moviment associatiu
molt important i consolidat. El con¬
sens i la complicitat dels ciutadans és
l'eina que ens permet avançar en el
dia a dia per aconseguir aquesta
millora de la qualitat de vida que ens
proposem, ja que entre tots construïm
el barri, el districte i la ciutat.

Això implica una racionalització
de l'urbanisme, fent un barri més
humà, pensant en les persones i insis¬

Districte amb la finalitat de conèixer
i recuperar la nostra història. Foment
dels arxius i centres de documenta¬
ció d'àmbit de barri. Manteniment
de la política d'edició de la col·lec¬
ció Llibres de divulgació.

□ Continuïtat en la construcció
d'aparcaments i augment de la
mobilitat i connectivitat dels
barris, prioritàriament a través de
més infraestructures i una millor

gestió dels transports públics.
Impuls a la construcció per part
de la Generalitat del metro als
barris de Zona Franca-la Marina.

El Realitzar accions i campanyes,
directament o donant suport a les
que les entitats del districte realitzen,
basades en el desenvolupament dels
valors democràtics, de manera que
cada cop més els ciutadans i ciutada¬
nes del districte participin en els pro¬
blemes generals de la comunitat.

0 Potenciació de l'eix comercial
Sants-Creu Coberta.

m Ampliar els mecanismes de parti¬
cipació, impulsant la tasca del
Consell Consultiu d'Entitats, el
Consell de Dones del Districte, el
Secretariat de la Gent Gran del
Districte, etc., i potenciar el sec¬
tor associatiu. Foment dels siste¬
mes de participació individual
dels ciutadans i ciutadanes.

tint en l'adequació, increment i millo¬
ra de la xarxa de transport públic,
que ens ha defer progressar en la
cohesió social dels nostres barris. Cal

preveure un urbanisme que inclogui
tant l'obra nova d'infraestructura
com el manteniment i conservació
d'allò que s'hafetfins ara, preservant
i millorant els espais verds.

Per tots aquests motius, cal que
treballem amb eficàcia administrant
adequadament els recursos amb
l'orientació clara del servei a les

persones, per col·laborar en el ree-
quilibri social i territorial de tots els
barris del districte.

[JJ Apropar l'Administració als ciuta¬
dans, millorant la qualitat del servei.
Impulsar i desenvolupar les Ofici¬
nes d'Atenció al Ciutadà i crear-ne

una de nova al barri del Poble Sec.

[0 Defensa del sistema públic de ser¬
veis socials configurat com un ins¬
trument necessari per promoure la
igualtat entre tota la ciutadania.
Fa marginació i l'exclusió social
són problemes que, per la seva
dimensió humana i social, ocuparan
un espai central en la nostra reflexió
i acció.

QSImpuls decidit a programes d'esport
per a tothom, especialment per als
joves, dones i gent gran i per a per¬
sones amb disminució, potenciant
especialment els programes d'ini¬
ciació esportiva.

2] Impulsar i reclamar al Servei Català
de la Salut i al Consorci Sanitari de
Barcelona la construcció dels CAP
del carrer Nou de la Rambla i de la
Bordeta, i treballar per l'ampliació i
la renovació dels queja funcionen.

E Impuls a la utilització dels baixos
de la Marina com a annex de la
Casa del Rellotge.

[2 Impuls al PERI d'Hostafrancs,
redacció del PERI Plus Ultra i
Can Clos.
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empresarial, universitari
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Les Corts ha canviat molt. Avui
destaca com a nucli d'activitat

empresarial —la ubicació d'un
important eix d'activitat terciària a la
Diagonal es veurà enfortida per la
posada en marxa del Palau de Con¬
gressos— i d'investigació i desenvo¬
lupament. La ubicació de centres com
el Parc Científic, el CSIC i la UPC,
amb els Nexus I i II, crea unes impor¬
tants sinèrgies que converteixen el
districte en una part rellevant de la
Ciutat del Coneixement. Caldrà fer el
necessari per convertir en activitat
empresarial tot aquest potencial
investigador.

Hem defer servir la força d'atrac¬
ció de l'eix comercial de la Diagonal
com a gran oportunitat de rellança-

ment del casc antic de les Corts:

oferint una cosa diferent i comple¬
mentària, amb uns carrers reformats,
sense cotxes que pertorbin una atmos¬
fera de tradició al bell mig de la
modernitat. Cal seguir dotant el dis¬
tricte dels equipaments educatius i
assistencials que lifanfalta. Cal ren-
dibilitzar socialment al màxim la
xarxa d'equipaments veïnals ja crea¬
da i que obre grans perspectives als
sectors socials del districte.

Tenir uns veritables campus uni¬
versitaris ben acabats, i obrir al barri
unes parcel·les actualment infrautilit-
zades, ha de millorar la integració del
territori i augmentar-ne l'ús social.
La mobilitat ha de ser la gran aposta
de la ciutat i de les Corts en elfutur.

La posada en marxa del Trambaix
millorarà la connectivitat amb
l'entorn metropolità i hauria de rebai¬
xar la congestió que pateix la Diago¬
nal com a porta d'entrada a la ciutat.

Cada cop hem de ser més part
d'un continuum urbà i menys un dis¬
tricte limítrofamb un altre municipi:
la carretera de Collblanc ha d'esde¬
venir un exemple de qualitat urbana. I
tot això, seguint guanyant zones ver¬
des, lluitant contra els sorolls i les
actituds inciviques, millorant el mobi¬
liari i l'enllumenat urbà, mantenint la
neteja de carrers, places i jardins.
Garantir, en definitiva, la qualitat
urbana del medi com a condició de
qualitat de vida de les persones és el
que ens proposem a les Corts.

11 Enfortir la cohesió social tot

impulsant les polítiques adreçades
a les persones, per satisfer-ne
correctament les necessitats indivi¬
duals i col·lectives. Preveure l'aug¬
ment de noves demandes socials
(gent gran, dones, joves, persones
amb disminucions...) i satisfer-les
amb mesures assistencials i de pro¬
moció social.

H Dones: consolidar el teixit associa¬
tiu de recent creació, amb les línies
de treball endegades. Consell per a
l'Igualtat. Setmana de la dona.

B Infància i joventut: consolidar i
expandir la plataforma d'entitats
juvenils del districte. Impulsar acti¬
vitats ja existents com les sales
d'estudi o el programa "meganit",
que ofereix ['infraestructura i la
formació perquè la gent accedeixi
a Internet.

□ Gent gran: A més de certes infra-
estructures com residències o cen¬

tres de dia, cal potenciar l'atenció
domiciliària i l'atenció telefònica.

H Cultura: desenvolupar al districte
activitats culturals que puguin ser
referència de ciutat (dansa a Mas¬
ferrer, jazz a Can Deu), així com
una projecció més gran de la Festa

Major de les Corts a Barcelona a
través d'actes centrals d'impacte
ciutadà. Potenciar i ampliar l'ús i
horaris de les biblioteques públi¬
ques del districte, completant la
xarxa actual amb la creació d'una
biblioteca de barri.

2 Integrar urbanísticament, de forma
satisfactòria per a la ciutat, algunes
grans parcel·les centrals del distric¬
te: Campus Sud, Campus Nord i
parcel·les del FC Barcelona. Obrir
els seus espais a l'ús públic i con¬
vertir les seves activitats en actius
sòlids del districte i de la ciutat.

Q Millorar la mobilitat en general
dels vianants i dels diferents tipus
de transport. Aconseguir més con¬
nectivitat entre els barris i amb la
resta de la ciutat i l'entorn metro¬

polità, tot millorant la qualitat
urbana i l'eficàcia de les vies ràpi¬
des i d'accés al districte.

O Foment de la creació de noves pla¬
ces d'aparcament, amb pàrquings
mixtos residents/rotació. Més crei¬
xement del transport col·lectiu i
foment dels serveis.

B Reactivar des de tots els punts de
vista el casc antic de les Corts i
altres àrees amb trama urbana anti¬

ga: reforma de carrers, rehabilita¬
ció de façanes, pacificació del tràn¬
sit, dinamització cívica i comer¬
cial. Desenvolupar els plans
urbanístics del districte i prosse¬
guir la política de renovació urba¬
na continua com a instrument de
millora de la qualitat de vida.

[0Consolidar l'ús de la xarxa d'equi¬
paments comunitaris, convertint-
los en el centre de la vida associati¬
va. Completar la xarxa
d'equipaments en els aspectes on
hi ha dèficits (esportius, socials,
assistencials, educatius). Promoure
habitatge públic i residències
d'estudiants.

QQ Establir un alt estàndard de qualitat
en la provisió de tots els serveis
municipals. Potenciar els mecanis¬
mes d'informació i participació
ciutadana.

[3 Promoure campanyes de civisme
com a eina indispensable per tenir
una via pública com cal en tots els
aspectes.

[0 Potenciar la recollida selectiva,
amb campanyes de divulgació i
sensibilització, ja que implica un
canvi d'hàbits.
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£7s objectius que presentem per
al districte de Sarrià-Sant Gervasi

s'organitzen al voltant de tres grans
eixos d'actuació: dotar-lo de més

personalitat, oferint referents amb
els quals s'identifiquen els ciutadans

li Desenvolupar els grans projectes
urbanístics i d'infraestructures

pendents al districte, millorant la
connectivitat i revitalitzant el tei¬
xit urbà (Porta de Sarrià, Ronda
del Mig, vores Via Augusta, les
Planes...).

Q Reclamar a la Generalitat el reco¬
neixement dels nuclis antics com

a àrees de protecció i rehabilita¬
ció dels habitatges.
Dissenyar i executar un ampli
programa d'actuació a la via
pública per millorar la mobilitat i
la conservació dels carrers (reno¬
vació integral de carrers, reorde¬
nació de la circulació, transports
públics...).

□ Promoure en el Pla d'Aparca¬
ments la inclusió de pàrquings al
subsòl per als ciutadans i ciutada¬
nes del districte.

i que alhora el singularitzen en el
marc de Barcelona; vincular-lo
millor a les dinàmiques globals de
ciutat aportant-hi propostes i aprofi¬
tant-ne més els recursos; i contri¬
buir a la seva dinamització econò-

85 Obertura de nous equipaments
que configurin una xarxa pròpia i
coherent amb la resta de la ciutat

(biblioteques, centres cívics,
casals d'avis, equipaments espor¬
tius, centres culturals...).

15 Ampliació de voreres i espais de
vianants a diferents zones per
facultar la relació pública i l'oci
dels ciutadans i afavorir el petit
comerç.

Q Ampliació i millora de la xarxa
de parcs i jardins (Turó Parc, parc
del Putxet, jardins Alfons XII,
jardins República Argentina, jar¬
dins Bellesguard, parc del Torrent
de les Monges...).

H Fer de la zona de Collserola un

gran espai ciutadà que combini
l'oferta de serveis als seus habi¬
tants i a la resta de barcelonins
amb la preservació del medi
ambient i la protecció contra els
incendis.

mica i comercial. Volem que el dis¬
tricte de Sarrià-Sant Gervasi es

caracteritzi per la qualitat de vida,
pel teixit de centres educatius i sani¬
taris i pel gran espai ciutadà que
representa Collserola.

n Ampliació dels programes de
col·laboració interescolars i de la

participació dels centres educa¬
tius en les activitats del districte,
reforçant el Consell Escolar del
Districte com a espai de debat i
direcció dels projectes educatius.

CO Reorganitzar la informació i la
participació dels ciutadans del
districte en les activitats i serveis

municipals per millorar-ne la
qualitat i l'eficàcia.

Fil Participació i cogestió de les enti¬
tats en els programes sectorials
(infants, joves, gent gran, serveis
socials, agermanaments...).

S3 Nou impuls a les Festes Majors i
a les Mostres de Comerç al
carrer.



Veïns implicats
en la gestió del barri,
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El Districte de Gràcia aposta cla¬
rament per apropar encara més
l'Administració als ciutadans, impli¬
car els veïns i veïnes en la gestió del
barri i incentivar mecanismes i fór¬
mules de diàleg. Volem fer un pas
més en la dinàmica participativa per
escoltar les propostes de tothom:
adolescents, adults, infants, pares,
mares, gent gran i professionals.
Volem la millora contínua de la qua¬
litat dels serveis municipals perfer-
los més eficients i satisfer les expec¬
tatives de tots els veïns i veïnes de
Gràcia.

Durant aquest nou quadrienni es
vol continuar amb el foment de
l'ocupació i de l'activitat econòmi¬
ca, la promoció de l'habitatge asse¬
quible, la potenciació de la mobilitat
i de l'espai públic, la millora de la
comunicació entre barris mitjançant
el transport públic i el compromís
del desenvolupament d'una Gràcia
sostenible: són els elements fona¬
mentals de la política que aquest
programa posa en pràctica.

Per garantir la qualitat de vida
dels ciutadans i ciutadanes de Grà¬
cia es continuaran fent actuacions

de millora al territori centrades en

la remodelació dels carrers, places,
espais públics i en l'entorn urbà que
el conformen; a potenciar el mapa
escolar i els equipaments del distric¬
te; a guanyar més superfície verda
que en cap altre moment de la histò¬
ria gracienca, i a actuar en els parcs
on es concentra la zona verda de
Gràcia: parc Güell, parc de la
Creueta del Coll i parc dels Turons.
Amb tot plegat es volen superar
antigues deficiències i afrontar el
nou mil·lenni amb un districte de
Gràcia molt actiu, vital i dinàmic.

Promoure un model de ciutat i de
districte que vetlli decididament
per la qualitat de vida dels seus
ciutadans. Un model que sigui
capaç de combinar el major pro¬
grés econòmic, les noves tecnolo¬
gies i les grans infraestructures
amb una inversió en ensenya¬
ment, cultura i solidaritat. Una
inversió perquè tots puguem con¬
viure millor.
Continuació de la implantació del
Pla d'Equipaments del Districte,
tant als centres de barri com als

grans centres de ciutat, fent que
l'ús de les noves instal·lacions

esportives, culturals, educatives,
d'oci i els centres cívics permeti
millorar la relació entre els ciuta¬
dans i les seves condicions i qua¬
litat de vida.
Incentivar la instal·lació de noves

activitats empresarials, comer¬
cials, universitàries, artístiques,
culturals i turístiques i fer-les
compatibles amb la residència
dels veïns, buscant l'aplicació
d'un model que potenciï la diver¬
sitat d'usos del districte.

O Vertebrar i crear noves infraes¬
tructures i espais públics que hau¬
ran de complementar-se amb la
defensa del dret dels ciutadans a

l'ús del territori. Hem de portar a
la pràctica l'urbanisme que
fomenti la cohesió social i que
sigui alhora respectuós amb les
persones i el medi ambient.

E3 Continuar les actuacions als
carrers i places, ampliant voreres,
condicionant calçades i dignifi¬
cant el pas de vianants, per sobre
de la circulació de vehicles, al
costat d'accions puntuals d'incre¬
ment del nombre de places
d'aparcament.
Cal reclamar la urgent declaració,
per part de la Generalitat, de Grà¬
cia com a Àrea de Rehabilitació

Integral (ARI). El districte pot
comptar amb caràcter immediat
amb una oficina tècnica de reha¬
bilitació per portar a terme els
estudis dels sectors o carrers afec¬
tats per l'ARI.

Procés de millora continuada de
la qualitat dels serveis. Per això
hem d'impulsar mecanismes que
simplifiquin la relació de la insti¬
tució amb les persones, com la
territorialització dels espais desti¬
nats a Oficines d'Atenció al Ciu¬
tadà o l'oficina municipal d'infor¬
mació al consumidor. Les Cartes
de Serveis han de ser en aquest
sentit una eina indispensable de
millora i control.
Potenciar i millorar els mecanis¬
mes ja existents de participació
ciutadana. En particular es poten¬
ciarà el Consell d'Entitats i Ciuta¬
dans del Districte.
Creació d'un Pla de Manteniment
i Neteja del Districte, per millorar
l'estat de les infraestructures:

paviments, enllumenat, mobiliari
urbà, clavegueram, recollida de
residus, etc.
Estudiar amb deteniment la quan¬
titat i qualitat dels serveis de
transport públic que accedeixen a
Penitents, el Coll, Vallcarca i la
Salut, i, si s'escau, valorar la ido¬
neïtat de solucions noves adapta¬
des a l'especificitat urbanística de
cada zona, i que responguin a les
necessitats del conjunt de la
població.

29



.3
30

Millora de la mobilitat interna i la
connectivitat dels barris, amb la
potenciació dels fluxos de via¬
nants, del transport públic i dels
carrils bici.

Regulació dels accessos de vehi¬
cles, afavorint la mobilitat dels
residents. Seguirem treballant als
carrers que ho permetin tant del
casc antic de Gràcia com del nord
del districte amb la creació de
noves zones de vianants.

Implementar un pla d'aparca¬
ments que permeti superar les
actuals mancances a tot el distric¬
te i en particular al nucli antic.
La política de Serveis Socials ha
de prioritzar la correcta aplicació

dels programes públics generals
de ciutat al districte, però caldrà
igualment connectar amb totes les
entitats i col·lectius que, des de la
iniciativa privada, actuen al terri¬
tori, i oferir-los suport i atenció.
Intentarem formalitzar convenis
de col·laboració entre el sector

públic i el privat.
Impulsar decididament el foment
de la rehabilitació d'habitatges,
promoure la construcció de pisos
nous i aprofundir en la política de
reallotjaments per a afectats pels
plans urbanístics.
Promoció de la construcció de
nous habitatges al sòl alliberat per
les actuacions urbanístiques i

PERI, així com apartaments i
residències per a gent gran o amb
problemes de mobilitat.
Aprofundir en l'execució del Pla
de Seguretat Ciutadana del dis¬
tricte, posant especial èmfasi en
la coordinació policial amb la fis¬
calia, en les mesures de prevenció
als barris, en l'impuls dels pro¬
grames de lluita contra les toxico¬
manies i en un seguiment partici¬
patiu dels problemes de seguretat.
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Horta-Guinardó és un districte molt

heterogeni, amb barris que reflectei¬
xen la realitat socioeconómica i urba¬
nística del conjunt de la ciutat.

Les actuacions que es preveuen per
a aquest mandat incideixen, per

Q Èmfasi prioritari en l'accessibilitat,
la mobilitat interna, la connectivitat
entre barris i amb la resta de la ciutat
i el Parc de Collserola, continuant la
millora de l'accessibilitat per a les
persones (escales mecàniques) i la
potenciació del transport públic al
districte (autobusos de barri, perllon-
gació de les línies de metro...).

0 Revitalització dels barris i sectors
més desestructurats potenciant
actuacions de microurbanisme i
endreça urbana, mantenint l'esforç
inversor en actuacions de barri, pro¬
posant Àrees de Rehabilitació Inte¬
gral (ARI). Manteniment dels diver¬
sos espais urbans existents,
potenciant els treballs dels diferents
serveis (brigades de via pública,
manteniment d'edificis, enllumenat
i pavimentació).

H Continuació dels treballs de plane¬
jament i gestió ja iniciats que ens
permeten obtenir sòl per a zones
verdes, equipaments, habitatges i
ampliació i perllongament de vials.
Priorització d'aquelles actuacions
de gestió que per la seva complexi¬
tat no estan totalment acabades: la
Clota, Bòvila, Taxonera, entorns
dels Tres Turons, Font del Gos,
PERI del Carmel i entorns del mer¬

cat del Guinardó.
□ Continuació del Pla d'Infraestructu-

res i serveis diversos, i ampliació de
l'actual xarxa d'aparcaments urba¬
nitzant noves places urbanes i
espais verds.

0 Garantir un barri per a les persones,
donant més serveis. Continuar el
Pla d'Equipaments del Districte. Pla
de Biblioteques, ampliació dels ser¬
veis esportius i equipaments propis
(centres cívics, centres de barri),

tant,en seguir millorant l'accessibilitat
i la connectivitat als barris —entre ells
i amb la ciutat—-, continuar revitalit-
zant les zones més degradades i conso¬
lidar la revitalització ja endegada,
alhora que garantir que els barris

impuls de l'ensenyament públic i de
l'Espai Jove del Carmel. Potencia¬
ció de l'esport en edat escolar
(sobretot el femení).

Q Potenciació de les polítiques de
benestar social, basades en un
model normalitzat de les atencions
dels serveis socials, que alhora
intervinguin compensatòriament en
els col·lectius més necessitats. Aju¬
des a domicili, gent gran, minories,
Centres de Dia.

Q Treballar en la millora constant del
medi ambient, vetllant per un model
de creixement i desenvolupament
sostenible. Possibilitar campanyes
de conscienciació per a la millora
del medi ambient. Mesures per
reduir el soroll. Projectar la recupe¬
ració d'espais a la zona de transició
urbano-forestal.

El Continuar la construcció de noves

promocions d'habitatge públic
segons les previsions dels plans
urbanístics en marxa.

□ Estudiar el planejament oportú per
regularitzar les zones d'habitatge
consolidades amb anterioritat a la

legalització del Pla General Metro¬
polità: zona de la Font d'en Fargues
i el Turó de la Rovira.

EQImpuls i potenciació d'aquells pro¬
grames encaminats al desenvolupa¬
ment individual i col·lectiu de les
persones, afavorint prioritàriament
els sectors de població amb més
dificultats: Pla d'actuació comunità¬
ria del Carmel, Banc del Temps i
Xarxes de Solidaritat.

[0 Continuació de la política de segu¬
retat ciutadana integral, basada en el
triangle prevenció-dissuasió-solida-
ritat, vehiculada a través del Consell
de Prevenció i Seguretat del Distric¬

siguin pera les persones, aconseguint
que tinguin un desenvolupament soste¬
nible amb una bona convivència veïnal
i amb plena participació ciutadana.

te, òrgan de participació ciutadana, i
la Taula de coordinació policial.

mEstabliment d'un programa de difu¬
sió cultural que tingui com a ele¬
ments fonamentals la divulgació i
promoció de les manifestacions cul¬
turals dels nostres barris, el desen¬
volupament de projectes culturals
d'àmbit supraterritorial, la potencia¬
ció de noves modalitats artístiques i
creatives i la coordinació amb els
diferents equipaments culturals ubi¬
cats als nostres barris.

E0Fer un districte amb espais de cen-
tralitat tant a nivell de ciutat com de
barri. Promoció del districte per
consolidar la revitalització econò¬
mica endegada els últims anys, tot
incentivant la instal·lació de noves

activitats empresarials, comercials,
artístiques, culturals i turístiques.
Potenciar els espais de ciutat exis¬
tents i crear-ne de nous.

ÉSPotenciació de les zones esportives
de la Vall d'Hebron, el Campus
Universitari Llars Mundet i les
àrees sanitàries (Parc de Collserola).
Utilització dels pavellons de l'Hos¬
pital Sant Pau (un cop construït el
nou edifici).

[0Suport al comerç de barri. Propos¬
tes urbanístiques que complementin
l'impuls i la millora dels nuclis i
eixos d'activitat comercial afavo¬
rint-ne la connectivitat i l'accés per
als vianants.

53 Impuls decidit als mecanismes
de participació, per implicar des
del diàleg tots els ciutadans, enti¬
tats, col·lectius i la resta d'admi¬
nistracions en els projectes del
districte. Potenciació del Fòrum
Horta-Guinardó. Pla Estratègic
d'Horta-Guinardó.
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Habitatges, bulevards
i nova centrai itat
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Leí inversions en urbanisme i

infraestructures que s'han realitzat a
Nou Barris al llarg de l'últim mandat
pel govern municipal han estat algu¬
na cosa més que una actuació per a
la millora urbana del territori. Ha
estat una aposta ferma per convertir
Nou Barris en un espai de Barcelona
dinàmic i específic, capaç d'afrontar
de forma clara i decidida elfutur.

La construcció de nous habitatges
de promoció pública, així com els
projectes d'intervenció en barris on
els habitatges tenen patologies
estructurals, són una forma de con¬
tribuir des de l'administració públi¬
ca al fet que els ciutadans, sobretot
els més joves, puguin mantenir els
llocs de residència en aquells barris
on han fet la seva vida i on tenen les
relacions socials.

L'anomenat Pla de Bulevards ha
significat transformar tota una part
del districte en espais ciutadans pet¬

al passeig i la trobada. Però també
ha permès augmentar la qualitat de
l'espai públic de Nou Barris,
donant-li una dimensió més central i
ciutadana. D'altra banda, ha afavo¬
rit la dinamització del sector comer¬

cial, els serveis i la petita empresa.
Les actuacions de gran envergadu¬

ra s'orienten a superar les dificultats
de connectivitat viària entre barris
del districte derivades de la seva

peculiar orografia. Cal introduir el
concepte de mobilitat en la reflexió
sobre el model de ciutat i, per tant, en
totes i cadascuna de les actuacions

que s'hi realitzin. Es en aquest sentit
que cal entendre l'actuació realitzada
als últims anys i la seva concreció en
actuacions singularitzades.

La creació d'àrees de nova cen¬

tral itat es concep des d'un doble ves¬
sant: d'una banda, tracten de deste¬
rrar la idea de Nou Barris com a

ciutat dormitori, dotant-lo de vida

econòmica pròpia i potenciant, ente¬
nent i consolidant el comerç a
l'entorn de noves àrees urbanitza¬
des; i de l'altra, creant zones verdes
i de vianants amples i amb un urba¬
nisme d'alta qualitat.

La política de potenciació de nous
aparcaments públics, la urbanització
de noves places, la millora de les
existents i la remodelació de carrers

o espais interiors s'inscriuen en una
perspectiva de millora de la qualitat
de l'entorn i del medi ambient, i en
una lluita contra la contaminació, la
congestió circulatòria, la brutícia i
la degradació del nostre espai urbà.

La reivindicació i participació
ciutadanes han estat una constant

característica de la transformació
urbanística i social de Nou Barris.

Aquesta realitat de pertinença obliga
una administració progressista a
coordinar i combinar la gestió local
amb l'impuls de la participació.

O
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Potenciació de la mobilitat i la
connectivitat entre els diferents
barris i entre el districte i la resta

de la ciutat. Creació d'àrees de
nova centralitat i augment de la
superfície i la qualitat de la xarxa
viària destinada als vianants.
Millorar la qualitat i abast del
transport públic (velocitat, fre¬
qüència, etc.) ampliant-lo a noves
vies, alternatives de circulació i
carrils segregats.
La iniciada remodelació i rehabi¬
litació d'habitatges amb patolo¬
gies estructurals ha de continuar
fins a completar la reconstrucció i
nova substitució als barris afec¬
tats. Cal potenciar l'habitatge per
a joves i els equipaments d'aten¬
ció a les futures necessitats
socials dels barris afectats.
Actuacions de promoció que
ampliïn la zona comercial dels
nous bulevards i permetin captar
inversions per al desenvolupa¬
ment del gran comerç i els serveis

del districte. Igualment, cal analit¬
zar les possibilitats de generació i
consolidació d'altres activitats

productives.
n Aprofundiment en la descentralit¬

zació i la consolidació i reforça¬
ment dels instruments i òrgans de
participació ciutadana en la políti¬
ca municipal.

El Millorar l'atenció als ciutadans a

través de les dues oficines d'aten¬
ció al ciutadà ampliant-ne la capa¬
citat de gestió davant la demanda
dels usuaris, i impulsar la difusió
de les activitats i serveis que gene¬
ra el districte a través de campan¬
yes informatives i publicacions.

El Seguir desenvolupant la millora
dels serveis socials d'atenció

primària, deixant de banda el con¬
cepte d'assistència i millorant
l'accessibilitat de sectors desafavo¬
rits en la dinàmica social de la ciu¬
tat. Hem de continuar desenvolu¬

pant el Punt d'Intermediació
Laboral del Districte de Nou Barris

com a eina d'informació i assesso¬

rament laboral per a la inserció.
Q Millorar i ampliar l'oferta d'equi¬

paments culturals del districte, en
especial a les escoles, i seguir
desenvolupant el Pla de Bibliote¬
ques. Així mateix, hem de facili¬
tar la pràctica esportiva, promoure
l'esport i maximitzar els recursos
que ofereix la xarxa d'equipa¬
ments esportius com a eina de
millora del servei i la qualitat.

IÎ1 Consolidar el model de seguretat
ciutadana de Barcelona, basat en
la prevenció, participació i solida¬
ritat social, generant un nou
impuls per a la consolidació de la
policia comunitària.

El Incrementar la inspecció i la dis¬
ciplina urbanística i d'actuació a
la via pública. Millora de la neteja
viària, amb especial atenció als
nous espais que generen la reur-
banització, l'adquisició de sòl
públic i els parcs i jardins.



Consolidem l'aconseguit,
eliminem barreres físiques
i planifiquem una nova
àrea de centralitat
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En un context de processos de
transformació importants en marxa, i
amb la perspectiva del 2004, el distric¬
te de Sant Andreu té com a gran repte
pera l'actuació municipal dels prò¬
xims anys la necessitat deferfront a
un important creixement de la pobla¬
ció i del teixit urbà, sense oblidar les
necessitats i desequilibris que existei¬
xen als barris consolidats del districte.

En aquest sentit podríem parlar de
tres grans eixos que condicionaran el
desenvolupament del districte de Sant
Andreu: la necessitat de continuar
millorant la qualitat de vida als barris
consolidats, la integració definitiva
dels barris de la Franja del Besòs al

teixit urbà, i l'adequada planificació
del desenvolupament d'una nova àrea
de centralitat metropolitana.

La renovació urbanística i l'amplia¬
ció i millora dels serveis i equipaments
són alguns dels elements més impor¬
tants que ens permetran continuar
apostantper la millora de la qualitat de
vida als barris consolidats del districte.

La superació de la fractura exis¬
tent entre els barris d'una i altra
banda de les vies és també possible
en els pròxims anys. L'eliminació de
la frontera física serà una realitat
amb el cobriment de les vies i la
connexió viària transversal, i amb el
desenvolupament del sector de la

Maquinista. Però a més, també hau¬
ríem de plantejar-nos superar altres
fronteres que garanteixin la cohesió
social dels barris amb més dificul¬
tats respecte al districte i la ciutat.

Finalment, l'aparició d'una nova
àrea de centralitat metropolitana al
nostre territori és una oportunitat que
cal aprofitar. L'estació de la Sagrera,
el Triangle Ferroviari, la Maquinista i
la disponibilitat de grans espais desti¬
nats a equipaments que podrien allot¬
jar grans serveis educatius, sanitaris o
culturals, suposen jaciments d'ocupa¬
ció i activitat econòmica importants
per a la ciutat, però també per al dis¬
tricte de Sant Andreu.

Q Impuls pel desenvolupament urba¬
nístic complet del pla Sant Andreu-
Sagrera amb la millora de la con-
nectivitat entre els barris del
districte.

B El pla Sant Andreu-Sagrera suposa
l'aparició de nous elements genera¬
dors d'activitat econòmica i ocupa¬
ció com el sector de la Maquinista,
el Triangle Ferroviari i l'estació de
la Sagrera, que cal que s'integrin
adequadament al teixit urbà exis¬
tent.

H Continuació de la política de reno¬
vació urbanística dels barris del dis¬
tricte. En la línia de millorar la qua¬
litat de vida, cal continuar els
processos iniciats de reformes urba¬
nístiques a la Sagrera, Sant Andreu,
Trinitat Vella i el Congrés, guan¬
yant espai públic, alhora que el
redistribuïm per millorar la mobili¬
tat de vehicles i vianants.

□ Aprovació i desenvolupament del
pla d'equipaments del districte. Cal
planificar-lo adequadament, amb
perspectiva de futur, per afrontar el
creixement demogràfic que tindrà el
districte, per donar coherència als
equipaments existents i superar pos¬
sibles desequilibris.

Q Impuls a la construcció d'equipa¬
ments compromesos per la cessió
municipal de solars, especialment
aquells que fan referència a centres
educatius, de serveis per a la gent
gran i sanitaris d'assistència primà¬
ria.

B Continuació del procés de renova¬
ció i millora del polígon industrial EE
del Bon Pastor mitjançant una sego¬
na fase de reformes urbanístiques i
establint un òrgan gestor del polí¬
gon. 03

Q Consolidació dels importants eixos
comercials del districte (carrer Gran
de Sant Andreu, passeig de Mara-
gall, etc.).

B Promoció del districte de Sant
Andreu com a nova àrea de cen¬

tralitat metropolitana. Aprofita- fE
ment de totes les seves potenciali¬
tats, amb la definició del conjunt
dels espais destinats a grans equi¬
paments, tenint en compte grans
projectes de ciutat com la Ciutat
del Coneixement, el 22@BCN i
la celebració del Fòrum de les
Cultures del 2004. EE3

m Desenvolupament de processos
de transformació urbana. Impul¬
sar la confecció i desenvolupa- m
ment dels instruments urbanístics
necessaris per a la transformació i

ordenació de zones concretes del
districte (presó de Trinitat Vella,
Can Portabella, etc.).
Desenvolupament del PERI de les
Cases Barates del Bon Pastor, fina¬
litzant la fase de planejament i
garantint una acurada gestió de la
distribució dels nous habitatges.
Pacificació del trànsit de l'avin¬

guda Meridiana fins al tram final
de connexió amb el sistema

d'autopistes.
Nou impuls a la participació ciu¬
tadana. El desenvolupament i
aplicació de la Carta Municipal
planteja importants reptes en
aquest àmbit que només es
podran afrontar des de la realitat
social i cultural de cada districte.
Potenciació del teixit associatiu.
La diversitat de la riquesa asso¬
ciativa del conjunt de barris del
districte de Sant Andreu suposa
una oportunitat per coordinar
esforços i fer possible programa¬
cions conjuntes en els diferents
sectors (cultural, esportiu, etc.).
Considerar el pla d'equipaments
del districte al sector Sant

Andreu-Sagrera.
Supressió de la xarxa d'alta ten¬
sió al seu pas per Trinitat Vella.
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El territori
per on creix la Barcelona
del nou mil·lenni
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El districte de Sant Martí és el
territori on es concentrarà el creixe¬
ment de Barcelona en el nou

mil·lenni. Unes actuacions, iniciades
durant l'anterior mandat, es veuran

pràcticament acabades. D'altres, en
fase de planejament, veuran impor¬
tants avanços. Tant en un cas com
en /'altre, projectes com l'acaba¬
ment de la façana marítima, el
Fòrum 2004, la materialització del
projecte de construcció del nou cen¬
tre de comunicacions terrestres al
barri de la Sagrera, o la remodela-
ció de la plaça de les Glòries, mos¬
tren la dimensió de les operacions

urbanístiques que permetran a la
ciutat créixer.

Sant Martí aspira a acollir el que
s'ha denominat la Ciutat del Coneixe¬
ment, una zona d'indústries sosteni¬
bles i d'empreses basades en les
noves tecnologies. La reconversió del
Poblenou, amb la seva gran reserva
de sòl industrial, permetrà que aquest
territori n 'esdevingui la seu. Aquest
procés no pot deixar de banda, però,
el respecte i la conservació del patri¬
moni històric del barri.

La confluència de diversos orí¬
gens socioeconomics, l'arribada de
milers de nous habitants amb noves

necessitats, l'envelliment de la
població, etc. són factors que con¬
flueixen a Sant Martí i que exigiran
que un dels objectius bàsics dels
Serveis Personals sigui l'elaboració
d'estratègies d'adaptació i d'ade¬
quació dels serveis. En aquesta
línia, la construcció de nous equipa¬
ments —tant en aquelles zones con¬
solidades on els existents resulten

insuficients, com a les zones de
recent creació que acolliran nous
habitants—, constitueix la base prin¬
cipal per donar resposta a les noves
demandes.

Implantació de nous centres
d'interès en el conjunt de la ciu¬
tat. Actuacions futures com la
nova estació del TAV a la con¬

fluència amb Sant Andreu o Dia¬

gonal Mar a la façana marítima,
són clars exemples de la voluntat
d'avançar cap a un territori inte¬
grat i modern, que situï Sant
Martí en un lloc estratègic de la
Barcelona metropolitana, ateses
la seva situació geogràfica i la
transformació d'activitats que es
comença a produir a l'entorn del
Poblenou i del front marítim.

B Impuls i realització d'un pla
d'equipaments proporcionat a les
creixents necessitats i dimensions
del territori: ampliació de la xarxa
de casals i residències de gent
gran, millora de les instal·lacions
docents i esportives, creació de
nous centres de salut, etcètera.

O

B Posada en marxa de campanyes
de rehabilitació d'edificis als dos
nuclis urbans històrics del distric¬
te, com són el Poblenou i el Clot-
Camp de l'Arpa, com a segona
fase del procés de recuperació
d'aquests dos territoris, endegat
durant el mandat anterior amb la

campanya per al desenvolupa¬
ment de zones de vianants.

Q Completar la xarxa viària i reur-
banització dels entorns afectats
per modificacions substancials
del seu ús urbanístic. L'objectiu
és facilitar la interrelació entre els
ciutadans i superar aquelles barre¬
res arquitectòniques i d'accessibi¬
litat que avui impedeixen que els
barris estiguin perfectament con¬
nectats i dotats de les infraestruc-
tures necessàries per al seu desen¬
volupament.
Dinamització del comerç com a
important element en la cohesió
del barri, pel seu paper de motor
econòmic i de creació de llocs de
treball. Impuls i suport a les ini¬
ciatives encaminades a aquest
efecte.

B Millora de la qualitat dels serveis
adreçats a les persones: l'ensen¬
yament públic, l'accés a la pràcti¬
ca de l'esport per a tothom,
l'atenció a la gent gran i als joves,
el foment de la participació i, en
especial, la creació d'un pla
d'equipaments proporcionat a les
demandes del territori.

m Impuls del debat de l'Autoritat
del Transport Metropolità, sobre
la reestructuració i ampliació de
la xarxa de transport públic,
tenint en compte l'aparició d'un
important nombre de carrers
abans inexistents.
Contribució al disseny d'una
xarxa completa de carrers de via¬
nants.

Desenvolupament, d'acord amb
la ubicació i les característiques,
de la transformació del barri del
Poblenou en una àrea que conju¬
gui l'activitat sostenible (prefe¬
rentment dedicada a les noves

tecnologies) amb l'ús residencial.
Promoció de nous habitatges a les
àrees de la ciutat en procés de
remodelació (Diagonal-Poblenou,
Besòs, etc.), dels quals una terce¬
ra part seran de protecció pública.
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La Carta Municipal esdevé la
norma bàsica per a gestionar i admi¬
nistrar Barcelona, l'instrument que
consolidarà el govern de la ciutat
com un sistema adequat a les singu¬
laritats de Barcelona, basat en la
relació oberta entre l'Ajuntament i
els ciutadans, i entre l'Ajuntament i
la resta d'administracions.

La Carta Municipal neix marcada
per una vocació de consens irrenun¬
ciable, al qual s'ha arribat des del
diàleg i el debat. Així cal entendre
l'aprovació unànime del Consell
Plenari del 16 de juliol de 1997, el
procés seguit fins ara i la tramitació
que el text emprèn.

Vam lluitar per l'imprescindible
consens de totes les forces políti¬
ques, i ho vam aconseguir. No va ser
fàcil fer néixer aquesta Carta Muni¬
cipal, però les grans decisions i els
grans canvis comporten necessària¬
ment alguna dificultat. Totes les difi¬
cultats, les hores de negociació, els
esforços de diàleg i consens, els
donem per ben emprats.

No pot ser d'una altra manera,
perquè hem aconseguit la Carta
Municipal de tots. A Barcelona li
mancava una Llei que fos i sentís
com a veritablement pròpia, i la
Carta Municipal ho aconsegueix.

La Carta Municipal és fruit d'un
intens debat polític. Vam recollir el
bo i millor de l'experiència viscuda i
vam aprendre les lliçons del passat
en una perspectiva de futur.

A la Carta hem pogut valorar epi¬
sodis tan significatius com l'època
de la transició, el primer Ajuntament
democràtic nascut el 1979, l'urba¬
nisme regenerador dels primers anys
80, la introducció dels serveis perso¬
nals com una de les funcions bàsi¬

ques de l'Ajuntament i la mateixa
transformació olímpica.

En el procés de transformació,
reordenació, dignificació i encoratja¬
ment que Barcelona ha viscut en els

últims 20 anys, la nova Carta Muni¬
cipal era un pas del tot necessari.

Amb aquesta Carta, Barcelona
torna a prendre la iniciativa. Barce¬
lona sap per experiència que les
ciutats s'han de responsabilitzar
d'elles mateixes si volen avançar.
Amb la Carta Municipal, Barcelona
veu rubricada la seva voluntat de
ser i de fer.

La ciutat hi tradueix el tarannà de

pluralitat, diversitat, tolerància i res¬
ponsabilitat que la defineix. I la ciu¬
tat accepta la responsabilitat que el
país li exigeix.

El mateix preàmbul de la Carta
recull aquest principi quan diu: "El
fet viu de Barcelona vol descansar
en l'orgull del barcelonisme i de la
catalanitat com a base de la seva

projecció universal". I quan es recor¬
den els Usatges del segle XIII: "Tots
haurien de sentir-se orgullosos de la
ciutat: aquesta és la servitud que
hauran d'acceptar aquells que la vul¬
guin honorar i millorar".

Barcelona vol que aquest orgull i
aquesta estimació per la ciutat sigui
compartida amb entusiasme per tots,
des dels ciutadans i ciutadanes fins a

les institucions que en els diferents
nivells els representen.

La Carta reforça l'autonomia de
la ciutat, augmenta la participació
ciutadana i busca la col·laboració
amb els municipis de l'entorn.

La Carta també ha de ser interpre¬
tada com el desig que el conjunt de
les institucions catalanes prenguin
plena consciència de la importància
de la realitat municipal, de Barcelo¬
na en aquest cas, però també del
conjunt dels municipis del país.

Barcelona es reivindica i alhora
s'atorga millors condicions per exer¬
cir de capital de Catalunya, dinamit-
zar una regió metropolitana que és el
motor del país, refermar-se com
"l'altra capital d'Espanya", competir
a Europa, ser centre de l'arc medite¬
rrani i pont entre cultures, i compro¬
metre's amb la comunitat global.

L'inici de la tramitació de la
Carta Municipal al Parlament de
Catalunya era un pas anhelat per
Barcelona des de feia gairebé 20
anys, i finalment ho vam fer. Ho
vam fer amb la satisfacció de tornar

a demostrar que Barcelona és capaç
de prendre les decisions més impor¬
tants a partir del diàleg i el consens.

Aquesta és la gran diferència
entre la història que fins no fa gaires
anys ens trobàvem ja escrita i la que
ara hem construït. Es la diferència
que prové de l'exercici de la
democràcia.

Ill Pla Estratègic Barcelona
1999-2005

Barcelona, considerada ara com

l'exemple d'una ciutat que ha sabut
transformar-se, ràpidament i
intel·ligentment alhora que equili¬
bradament, ha de continuar planifi¬
cant i preparant-se per a un futur en
què la xarxa de ciutats que configu¬
ren les regions metropolitanes con¬
formaran l'espai on es mesurarà la
capacitat i la competitivitat de les
regions d'Europa.

El nou context de globalització
obliga al fet que Barcelona, conscient
del seu paper com a ciutat de ciutats,
impulsi decididament la Regió
Metropolitana com a nou espai per a
la planificació estratègica.

Es per això que en el moment
d'especificar el projecte per a la Bar¬
celona del segle XXI, projecte que
ha d'impulsar els processos de la
seva transformació econòmica,
social i urbana per situar-se en el
grup de les regions urbanes capda¬
vanteres de la nova societat de la
informació i del coneixement del

segle XXI, Barcelona vol fer seves
les línies estratègiques, objectius i
mesures formulades en el marc del
III Pla Estratègic, econòmic i social,
i que es resumeixen a continuació:
- Continuar avançant en el posicio-
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nament de la Regió Metropolitana
de Barcelona com una de les àrees
urbanes i sostenibles de la Unió

Europea.
- Prioritzar les polítiques que esti¬

mulin un increment de la taxa

d'ocupació. D'una manera espe¬
cial, en relació als col·lectius més
desafavorits: persones amb dismi¬
nució, dones, joves i majors de 45
anys. Aquesta política s'haurà de
complementar amb altres que
també estimulin un increment de la
taxa d'activitat.

- Facilitar l'evolució cap a la Ciutat
del Coneixement promovent nous
sectors d'activitat en un marc d'efi¬
ciència i de participació per tal de
garantir una qualitat de vida estable
i el progrés dels seus ciutadans i
ciutadanes.

- Garantir la cohesió social dels
habitants aprofundint en la cultura
participativa de la ciutat i creant els
espais de participació que siguin
necessaris.

- Tenir un paper important en l'evo¬
lució d'Europa i desenvolupar un
posicionament específic, a Espanya
i a l'exterior, en especial, amb la
Mediterrània i amb Amèrica Llati¬

na, com a factor multiplicador del
seu atractiu intern. Respecte a
aquests últims països, promoure
una capacitat solidària per afavorir-
ne el desenvolupament.

L'any 2004 és per a Barcelona una
data de referència, una fita en el calen¬
dari que vol ser un estímul per actuar
amb l'ambició necessària. El 2004 ha
de ser la culminació d'un procés trans¬
formador que ara ja estem vivint, però
també i sobretot la confirmació d'un
model de convivència fonamentat en

el diàleg entre interessos diversos,
legítims i no sempre coincidents.
Aquest és, en el fons, l'esperit del
Fòrum Universal de les Cultures.

El Fòrum de les Cultures del
2004 representa, per a la societat
global que estem construint, una
oportunitat per aturar-se a valorar,
des de la perspectiva que ens oferei¬
xen la diversitat i la proximitat, el
moment cultural, sociològic i antro¬
pològic de la humanitat. D'una
humanitat que, en el canvi de
mil·lenni, conforma una societat glo¬
bal que, cada cop més, percep els
conflictes i troba les solucions en

l'àmbit del món local, allà on viu la
gent, a les ciutats. Barcelona és alho¬
ra amfitriona i líder en l'àmbit

d'aquest món local que espera del
Fòrum del 2004 un projecte que obri
la via per on avançar cap a la ciuta¬
dania universal.

Els esdeveniments que durant
aquest segle XX han tingut un ressò
mundial sempre s'han desenvolupat
sobre el paradigma de les competi¬
cions de caire esportiu, concursos o
exposicions. Ser millor per als
altres ha demostrat ser l'atractiu

principal d'uns actes que durant uns
dies capten l'atenció del món i que
mesuren la seva importància per la
capacitat d'atraure l'atenció del
públic, avui dia conceptuat com a
audiència televisiva.

El Fòrum, que va néixer des de la
voluntat de Barcelona de participar
en el disseny del futur que volem per
a la nostra societat, serà l'esdeveni¬
ment paradigmàtic dels actes en què
els actius culturals principals siguin
les condicions de la pau, la sosteni-
bilitat i la diversitat creativa.

Debats, exposicions temàtiques i
un Festival Mundial de les Arts
seran les formes d'expressió que al
llarg del Fòrum buscaran les claus
que permetin configurar el model de
diversitat i proximitat que, des de
Barcelona, representants de tot el
món i dels diferents conjunts socials
proposaran com a comú denomina¬
dor de la suma de les cultures.

El Fòrum de les Cultures del
2004 serà l'espai on els ciutadans

del món es vegin representats en les
seves necessitats, formes de vida,
esperances de futur, per poder-les
compartir i aprendre de les idees
dels altres, un espai de convivència
on poder expressar com desitjaríem
poder conviure, amb la qualitat de
vida d'aquella ciutat, els recursos
culturals d'aquell poble, l'estil de fer
d'aquell altre...

El Fòrum Universal de les Cultu¬
res Barcelona 2004 serà un esdeve¬
niment de caràcter global, innovador
en els formats i els continguts amb
la voluntat de ser la primera edició
d'un nou tipus de cita mundial periò¬
dica que posi l'accent en les cultures
i les persones, perseguint la mobilit¬
zació d'amplis sectors de la societat
civil al voltant de la construcció de
noves relacions socials en el món de
la globalització.

El desenvolupament del Fòrum
requereix tota la creativitat i partici¬
pació. La varietat i la independència
dels actors que l'han de fer realitat
—universitats, empreses i ONG— i
la globalitat de la convocatòria obli¬
guen a utilitzar a fons els nous mit¬
jans de comunicació que intercon-
necten el món d'una forma cada cop
més transversal, garantint l'accés de
tothom a la informació i la comuni¬
cació. Internet és un àmbit privile¬
giat d'interacció i, per aquest motiu,
Barcelona 2004 utilitzarà exhausti¬
vament aquest mitjà.

Forum Universal
de les Cultures 2004
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Prosseguir en les línies de gestió
que han permès l'actual estabilitat
econòmica i financera de la institució

aporta un nivell òptim de solidesa per
fer possible un marc d'inversions
ampli, que continuï afavorint la
modernització del conjunt de la gestió
municipal, la cohesió social, la millora
de la qualitat de vida de les ciutadanes
i ciutadans i, al mateix temps, donar
suport a les principals línies estratègi¬
ques de creixement de la ciutat.

El manteniment d'unes finances

municipals sanejades i del crèdit de la
ciutat en els mercats financers interna¬
cionals és un objectiu general que es
vol fer compatible amb les següents
prioritats economicofinanceres per al
període 2000-2003:
• Aconseguir l'estalvi corrent sufi¬

cient per finançar un volum d'inver¬
sió directa i indirecta pròxim als
200.000 milions de pessetes, dels
quals no menys de 124.000 milions
de pessetes corresponen a inversió
directa, destinada a infraestructures,
ampliació de la base econòmica i
millora de la qualitat urbana.

• Reduir un 5% la pressió fiscal mesu¬
rada com la variació anual existent
entre els drets liquidats per ingressos
tributaris i la taxa de variació del
Producte Interior Brut (PIB) nomi¬
nal de la ciutat.

• Disminuir, en un mínim d'un 10%,
el deute financer durant tot el perío¬
de, prenent com a base el deute viu
existent el 31 de desembre de 1999.

Per materialitzar aquests objectius
es preveu un marc pressupostari que
s'ha de moure dins dels següents
paràmetres:
• L'evolució de l'IPC considerat és

del 2% per a l'any 2000 i per als
següents anys (2001-2003).

• L'estimació del PIB real és del 3,7%
per a l'any 2000 i del 3,3% per als
següents anys (2001-2003), amb uns
creixements nominals del 5,8% i del
5,4%, respectivament.

• S'ha considerat per al càlcul del cost
financer uns tipus Euríbor a 6 mesos

del 4% l'any 2000,4,5% l'any 2001
i 5% en la resta d'anys.

Continuar amb el rigor pressupos¬
tari en l'administració dels recursos

públics ha de permetre disminuir el
deute, mantenir els serveis i autofi-
nançar les inversions.

La previsió d'ingressos, despeses i
l'evolució de l'endeutament que tot
seguit es tracten ens permetran execu¬
tar les inversions que en l'últim apartat
d'aquest marc econòmic es detallen.

Despeses

Ingressos

Es calcula que els ingressos tribu¬
taris (capítols 1,2 i 3 •—impostos,
taxes i altres ingressos—) presentaran
un creixement mitjà de l'l% anual
acumulatiu, basat en la hipòtesi que
no s'augmentaran els tipus impositius.
El creixement vegetatiu estimat de
1' 1% anual equival al 50% de la taxa
de creixement de l'índex de preus al
consum.

Dins de les transferències corrents

que rep l'Ajuntament és d'especial
significació la procedent de l'Admi¬
nistració central en concepte de parti¬
cipació en els ingressos de l'Estat
(PIE). Ateses les característiques
d'aquest concepte pressupostari, que
es regula anualment per la Llei de
pressupostos generals de l'Estat,
s'estima que assolirà la xifra de
79.205 milions de pessetes el 2000 i
un increment anual pel període 2001-
2003 d'acord amb l'evolució prevista
del PIB nominal. La participació, en
els ingressos, de l'Estat representa a
l'entom del 36% dels recursos de la
hisenda municipal.

La resta de transferències provenen
bàsicament de la Generalitat de Cata¬

lunya, destinades a educació i benes¬
tar social. L'evolució prevista és de
1' 1% anual acumulatiu durant tot el

període.
La taxa anual acumulativa d'incre¬

ment dels ingressos se situarà en un
2,2%, per sota del creixement esperat
de l'economia.

L'estabilitat en la despesa corrent
es considera un objectiu prioritari
durant tot el període, per tal de gene¬
rar l'estalvi suficient per aconseguir,
igual que en el darrer quadrienni,
l'autofinançament de les inversions
—directes i indirectes— i disminuir
com a mínim l'endeutament un 10%.

El creixement mitjà de la despesa
corrent se situa en un 1,8%, ja que
l'evolució de les despeses financeres
presenta una tendència a la baixa
significativa, com a conseqüència de
la política financera aplicada als
últims anys i la disminució dels tipus
d'interès.

Les despeses de personal augmen¬
ten un 2% durant l'exercici de l'any
2000 i s'estima que experimentaran un
increment anual equivalent a 1' 1,8% en
la resta d'anys. Aquest increment per
sota de l'IPC previst per al període res¬
pon a la continuïtat del pla de jubila¬
cions anticipades i incentivades recol¬
zat sempre pel desenvolupament d'un
ampli pla orientat a potenciar la quali¬
tat i productivitat dels serveis a través
de la formació del personal i l'aplica¬
ció de sistemes d'informació i tecnolo¬

gies ofimàtiques.
Les despeses lligades al manteni¬

ment urbà, mobilitat i conservació
experimenten una variació del 4%
com a eixos prioritaris del període,
que pretén donar resposta a l'objectiu
d'aconseguir graus d'excel·lència en
aquest camp. Es a dir, dos punts per
sobre de l'evolució prevista de l'IPC.

L'evolució prevista per a les altres
despeses de compra de béns i serveis
presenten una variació menor, i se
situen dues dècimes per sota de l'IPC
previst per a tot el període. Aquest
creixement inferior en aquestes despe¬
ses es compensa amb millores d'efi¬
ciència per mantenir i millorar el
nivell i la qualitat dels serveis.

El capítol de transferències
corrents està condicionat significati¬
vament a les aportacions de l'Ajunta-
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Quadre sobre evolució i previsions economicofinanceres 1996-2003 (en milions de pessetes)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Realitat Realitat Realitat Estimació Previsió Previsió Previsió Previsió

Total ingressos corrents 215.093 218.014 228.483 234.045 239.028 244.189 249.526 255.047

Total despeses corrents no financeres -149.855 -143.951 -149.896 -155.632 -163.639 -166.779 -169.983 -173.252

Recursos generats abans d'interessos 65.238 74.063 78.587 78.413 75.389 77.410 79.544 81.795

Despeses financeres (interessos) 29.279 25.144 22.798 21.404 17.294 17.486 16.691 16.051

Estalvi corrent 35.959 48.919 55.789 57.009 58.095 59.924 62.853 65.744

Ingressos de capital 3.801 9.104 16.187 6.175 3.250 3.250 3.250 3.250

Recursos obtinguts 39.760 58.023 71.976 63.184 61.345 63.174 66.103 68.994

Inver. indir. (transf. de capital atorgades) -18.418 -18.679 -19.139 -18.318 -17.171 -17.600 -18.040 -18.491

Inver. dir. finançades amb estalvi corrent -9.784 -12.609 -18.442 -33.199 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000

Inver. directes amb altre finançament -3.801 -9.104 -16.187 -6.175 -3.250 -3.250 -3.250 -3.250

Total despeses de capital -32.003 -40.392 -53.768 -57.692 -50.421 -50.850 -51.290 -51.741

Capacitat de finançament. Superàvit 7.757 17.631 18.208 5.492 10.924 12.324 14.812 17.253

Variacions de circulant i altres aplicacions 2.760 -1.322 -1.824 1.084 -2.500 -3.500 -4.500 -6.500

VARIACIÓ NETA DE L'ENDEUTAMENT -10.517 -16.309 -16.384 6.576 8.424 8.824 10.312 10.753

Subrogacions d'endeutament 1.092 7.000 3.000 4.000 1.000 0 0

TOTAL ENDEUTAMENT A FINAL D'ANY 256.783 240.474 231.090 227.514 223.090 215.266 204.953 194.200

ment als seus organismes autònoms.
En aquest sentit, s'estima que la des¬
pesa per aquest concepte experimen¬
tarà un creixement del 3% anual, i
les diferents aportacions s'assignaran
d'acord amb els programes d'actua¬
ció de cadascun. Els eixos prioritaris
seran les actuacions en cultura, pro¬
jectes de millora i reestructuració de
circuits i processos (tecnologia), pro¬
ducció de serveis personals i el man¬
teniment de la ciutat.

Les previsions lligades directa¬
ment a la despesa corrent no finan¬
cera, d'acord amb els paràmetres
explicitats, i a l'augment de l'efi¬
ciència i qualitat suposen que la taxa
anual acumulativa se situï en un

1,6%, per sota de l'evolució dels
ingressos i del creixement previst de
l'economia.

D'aquesta manera, els pressupos¬
tos anuals d'ingressos i despeses
corrents s'insereixen en un context

plurianual econòmicament viable i,
alhora, permeten un estalvi corrent
per fer front a les inversions i una
reducció progressiva del nivell
d'endeutament.

Quadre de previsió d'inversions 2000-2003
(en milions de pessetes)

2000 2001 2002 2003 TOTAL

Inversió directa

Us general 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000

Associada als serveis 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000

Total inversions directes: 30.000 30.000 30.000 30.000 120.000

Transferències de capital:
HOLSA 8.279 8.610 8.954 9.313 35.156

Transports (*) 4.023 4.023 4.023 4.023 16.092

Procivesa 2.211 2.200 2.200 0 6.611

Tabasa 303 0 0 0 303

IMAS 513 453 300 300 1.566

Institut de Cultura (Consorcis)(**) 1.000 1.250 1.354 1.354 4.958

Altres 842 1.064 1.209 3.501 6.616

Total transferències: 17.171 17.600 18.040 18.491 71.302

TOTAL INVERSIÓ NETA: 47.171 47.600 48.040 48.491 191.302

Ptrevisió de transferències de

capital + venda d'actius 3.250 3.250 3.250 3.250 13.000

TOTAL INVERSIÓ 50.421 50.850 51.290 51.741 204.302

(*) Cal contemplar la transferència de capítol IV. Al 2000 s'estima en 3.351 M.
(**) Comprèn tranferències al Liceu, MNAC, MACBA i Palau de la Música.



Endeutament

La política financera continuarà
basant-se en la desintermediació

•—finançant-se en els mercats de capi¬
tals, en lloc del mercat bancari—, la
diversificació de mercats —acudint a

mercats exteriors— i les substitucions
de deute.

La línia estratègica de contenció de
la despesa corrent i autofinançament de
les inversions que queda palesa en el
marc pressupostari descrit implica una
disminució neta de l'endeutament en un

mínim d'un 10% durant tot el període.
El quadre que s'insereix a continua¬

ció resumeix el marc economicofinan-
cer que es deriva dels objectius abans
descrits i que serà la base per a l'ela¬
boració dels pressupostos municipals
de cadascun dels exercicis.

Programa d'Inversions 2000-2003

La capacitat d'inversió de l'Ajunta¬
ment de Barcelona per al període 2000-
2003 tomarà a experimentar un creixe¬
ment en termes reals respecte als nivells
del període anterior, tenint en compte el
creixement esperat del PIB i sempre
que es compleixin les previsions
d'ingressos externs i el comportament
en les despeses ordinàries. Si és així, en
inversió finançada amb estalvi corrent
podria assolir la xifra de 197.902
milions de pessetes en aquest període i
arribar als 215.035 milions segons els
acords que puguin establir-se amb ter¬
cers, bàsicament Fons Europeus, per
finançar més inversió. Això ens permet
continuar mantenint el valor de la ciu¬
tat, i fins i tot augmentar-lo.

Del total d'inversió, 124.170
milions de pessetes es destinaran a
inversió directa municipal. La resta
seran les transferències de capital pre¬
vistes destinades principalment a
HOLSA (obligacions derivades del
conveni entre l'Administració de
l'Estat i l'Ajuntament), al finançament
del transport públic (conveni entre
l'ATM i l'Ajuntament), a Procivesa

per a la seva liquidació i als Consorcis
Culturals.

El Programa d'Inversions 2000-
2003 preveu més de 500 actuacions
concretes als diferents indrets de la ciu¬
tat. Una part d'aquestes actuacions
suposen l'aplicació directa de recursos
financers per part de l'Ajuntament,
d'altres seran finançades fonamental¬
ment per altres entitats, i en últim terme
hi haurà actuacions que s'executaran
mitjançant operacions urbanístiques.

Una part important d'aquestes actua¬
cions estan destinades a la renovació
dels espais públics i dels equipaments
ja existents. I una altra, a la construcció
de noves infraestructures, i també a
l'obtenció i urbanització de sòl urbà.

Pel que fa a les inversions gestiona¬
des directament pels districtes, suposa¬
ran un total no inferior als 48.000
milions de pessetes, fet que significarà
doblar un altre cop la inversió respecte
a la previsió inicial del mandat ante¬
rior, i es destinaran majoritàriament a
la renovació de l'espai públic i als
equipaments. La resta d'inversions es
gestionaran per part d'altres operadors
municipals.

Els calendaris d'execució s'establi¬
ran segons les prioritats, ajustant les
contractacions a la plurianualitat
necessària, la disponibilitat econòmi¬
ca, a les bases d'execució del pressu¬
post i als circuits d'aprovació i execu¬
ció previstos normativament.

Actuacions d'inversió
més significatives a realitzar
amb pressupostos municipals
0 per d'altres durant
els pròxims anys a la ciutat
1 l'entorn metropolità

- 2004: Plataforma. Depuradora. Port.
Centre de les cultures del món. Zoo.
Palau de convencions. Universitat.

- Sant Andreu-Sagrera: Nova estació.
Vies perimetrals al parc. Parc lineal.
Nous habitatges i equipaments.

- Pla Director d'Infraestructures en

transport públic.

- Parc a les cotes altes de Montjuïc.
- Fira 2000.
- Portal del coneixement (Universitats

Diagonal-Pedralbes).
- Poblenou: 22@BCN.
- Nous equipaments residencials per a

gent gran.
- Renovació dels mercats municipals

de Santa Caterina i la Boqueria.
- Ordenació Ronda del Mig de Sants-

Monjuïc a Gràcia.
- Obertura Ronda del Mig entre Carta¬

gena i la Sagrera.
- Nous dipòsits de regulació i saneja¬

ment d'aigües pluvials (jardins Doc¬
tor Dolsa, parc de l'Escorxador,
avinguda de l'Estatut i Hospital Mili¬
tar).

- Congost del Besòs (Vallbona-Torre
Baró).

- Facultats de la Casa de Misericòrdia.
- Finalització PERI Diagonal-Poble-

nou.

- Ampliació Museu Picasso.
- Ciutat del Teatre.
- Nous aparcaments al subsòl.
- Pla de gestió integrada de la mobili¬

tat de la ciutat.
- Informàtica i telecomunicacions per

a la millora i qualitat dels serveis als
ciutadans.

- Port: Ampliació de la ZAL. Depura¬
dora del Llobregat.

- Aeroport: Tercera pista i nova termi¬
nal. Zona ciutat aeroportuària. Àrea
per a transport de càrrega.



El Consell Plenari i les estructures política
i executiva de l'Ajuntament.

Qui és qui
Tota organització és un equip de
persones: un equip d'equips. Tots
imprescindibles. Tots treballantpel
que l'organització proposa als ciuta¬
dans. Hi ha dos equips, però, capda¬
vanters. Estratègics. L'un que marca

l'orientació, l'altre, que assegura

que s'arribi a bon port.

Presentem l'equip polític i l'equip de
gestió de l'Ajuntament. Perquè tots
els treballadors i treballadores de la

casa no només els coneguem de
nom: perquè comprenguem què
esperen del nostre treball diari per

transformar en vida de ciutat el
Programa d'Actuació Municipal.



El Consell Plenari i l'estructura política
L'equip polític com a lideratge

s

Es el que fixa la missió municipal i
les grans Unies d'actuació que pre¬

sentem en aquesta La MUNICI-
>»

PAL. Es l'equip de l'animació
política i el diàleg constant amb
la ciutat, el control dels resultats.

s

Es el que representa la ciutat...
Us presentem la composició del
Consell Plenari, el màxim òrgan

de la nostra organització, en la
seva actual composició. I us pre¬

sentem l'estructura política o

Equip de Govern, d'una manera

personalitzada: hem demanat a

cada regidora i a cada regidor
que, com un desig de futur, ens

expliqui com hem de plantejar-nos
el nostre treball.

Consell plenari eleccions municipals

ERC-EV-AM

Resultats electorals del 13 de juny de 1999 Candidatures Vots % Reg. electes

Cens electoral: 1.352.781 PSC 313.623 46,06 20

Votants: 697.091 51,5% CIU 150.518 22,10 10

Abstenció: 655.690 48,5% PP 103.177 15,15 6

Vots nuls: 3.035 0,4% ERC-EV-AM 45.278 6,65 3

Vots en blanc: 13.130 1,9% IC-V-EPM 43.999 6,46 2

Vots a candidatures:

Vots vàlids:

680.926

694.056

97,7%

99,6%

Resta de partits
sense representació 24.331 3,57
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Estructura política de l'Ajuntament de Barcelona

Consell
Municipal

Comissió de
Govern

Alcaldia

la.Tinència 2a.Tinència 3a.Tinència 4a.Tinència 5a.Tinència
d'Alcaldia d'Alcaldia d'Alcaldia d'Alcaldia d'Alcaldia

Comissió Comissió Comissió Comissió Comissió Comissió de Comissió de Comissió de Comissió Comissió
de Presi¬ de Promoció d'Infraes- de Política de Joven¬ Sostenibi- Benestar Serveis d'Educació de Seguretat
dència i Econ., Ocu¬ tructures i Sòl i tut i Drets litat i Ecolo¬ Social Urbans i i Cultura i Mobilitat
Hisenda pació, Turis¬ Urbanisme Habitatge Civils gia Urbana Manteniment

me i Comerç

t t +
Ponència de Ponència Ponència Ponència Ponència Ponència Ponència Ponència
Participació d'Esports i Relacions de Salut d'Habitatge de Coope- de Cultura de Joventut de Mobilitat de Turisme de Ciutat de Drets
Ciutadana i Rel. Institut. Ciutadanes Pública ració delConeixe- CivilsSolidaritat

Consell Mpal. Consell Mpal.
del Districte del Districte
Ciutat Vella Eixample

-Presidència
del Consell

del Dte.
-Regidoría
del Dte.

Consell Mpal. Consell Mpal.
del Districte del Districte

Sants-Montjuïc Les Corts

-Presidència
del Consell

del Dte.
-Regidoría
del Dte.

Consell Mpal. Consell Mpal.
del Districte del Districte

Sarrià-S.Cervasi Gràcia

Consell Mpal. Consell Mpal.
del Districte del Districte

Horta-Guinardó Nou Barris

-Presidència
del Consell

del Dte.
-Regidoría
del Dte.

-Presidència
del Consell

del Dte.
-Regidoría
del Dte.

-Presidència
del Consell

del Dte.
-Regidoría
del Dte.

-Presidència
del Consell

del Dte.
-Regidoría
del Dte.

-Presidència
del Consell

del Dte.
-Regidoría
del Dte.

Consell Mpal. Consell Mpal.
del Districte del Districte
Sant Andreu Sant Martí

-Presidència
del Consell

del Dte.
Regidoría-Regí
del Dte.

-Presidència
del Consell

del Dte.
-Regidoría

del Dte.

-Presidència
del Consell

del Dte.
-Regidoría

del Dte.

Les dades d'ambdós gràfics
provenen de l'Observatori de
la Qualitat - Indicadors de la
Ciutat, 1999.

Joan Clos

Alcalde

El PAM 2000-2003 té tres

conceptes d'acció política
ben definits: la cohesió i la

igualtat social, la preserva¬
ció de la qualitat de l'espai
públic i la innovació i el
creixement. Aquestes
línies d'acció s'inscriuen
en una Barcelona entesa

com a nucli de la Regió
Metropolitana i també
com a capital de Catalu¬

nya i, alhora, oberta a la
resta d'Espanya, a Europa
i al món. D'altra banda, el
ple desplegament de la
Carta Municipal, la volun¬
tat d'aplicar Qualitat a
qualsevol sector de gestió
i el Fòrum Universal de
les Cultures del 2004
actuaran com a referències
transversals ineludibles.



Xavier Casas Antoni Santiburcio Jordi Portabeila Imma Mayol

Primer tinent
d'alcalde. Regidor
d'lnfraestructures
i Urbanisme

L'actual Programa
d'Actuació Municipal és
el resultat no tant sols de
la voluntat de l'equip de
govern, sinó de moltes
entitats i associacions i de
no pocs ciutadans i ciuta¬
danes. L'actual PAM

2000-2003, es basa en tres
eixos bàsics, que són :
a) Qualitat i espai urbà
b) Cohesió i igualtat
c) Innovació i creixement.
I els àmbits de projecció
d'aquests eixos són:
a) la Regió Metropolitana
de Barcelona, com a marc

real de ciutat on desenvolu¬

par polítiques conjuntes per
a garantir la sostenibilitat
b) Catalunya, Europa, el
món.
I encara ens queda un altra
important tema que és el
desplegament de la Carta
Municipal, amb l'aprova¬
ció al Congrés i el desple¬
gament dels seus regla¬
ments.

Segon tinent d'alcalde.
Regidor de Política de
Sòl i Habitatge

Quan penso en el Progra¬
ma d'Actuació Municipal
per als propers anys, em
ve a la ment, com un
reflex ràpid i brillant, una
frase breu pero plena de
sentiments i d'emocions:
Barcelona batega.
Passant els fulls d'aquest
llibre avui carregat de pro¬
jectes i plànols, m'imagi¬
no un passeig per la ciutat
des del Parc Central de
Nou Barris fins al Parc del
Poblenou i la nova Gran
Via i comentant com

avança la millora del Turó
de la Peira, de la Trinitat
Nova, i com s'alcen les
nombroses promocions
d'habitatges i s'edifiquen
els apartaments per a la
gent gran i els pisos pel
jovent.
A cada barri hi volem
veure resultats. En cada
obra volem trobar alterna¬
tives i solucions.

Tercer tinent
d'alcalde. Regidor de
Joventut i Drets Civils.
Ponent de Turisme

Generar més ocupació,
procurar per la qualitat de
vida dels ciutadans desen¬

volupant models de ciutat
sostenibles, i fomentar la
cohesió social, són els
nostres principals objec¬
tius en el consistori. Apli¬
carem un model de turis¬
me basat en la qualitat de
vida de les persones i en el
fet cultural. La joventut en
serà la impulsora, través
de les fórmules de partici¬
pació i cogestió, tot això
amb models sostenibles.
En matèria de cohesió
social incorporem nous
elements d'igualtat per a
eliminar les diferències de

gènere i de classe social.
No cal dir que hi ha un

quart objectiu que abasta
tot el projecte, el catalanis¬
me progressista, ja que
Barcelona ha d'ostentar la
doble capitalitat de Cata¬
lunya i de la Mediterrània.

Quarta tinenta
d'alcalde. Regidora
de Sostenibilitat i

Ecologia Urbana

Un dels objectius bàsics
d'aquesta legislatura és
l'elaboració i aplicació de
l'Agenda Local 21, que
esdevindrà el pla estratè¬
gic per a la sostenibilitat a
Barcelona. A més, per
assolir el compromís de la
ciutadania en els temes

mediambientals, impulsa¬
rem un ampli procés parti¬
cipatiu a tots els districtes
i potenciarem el Consell
Municipal de Medi
Ambient i Sostenibilitat
com a màxim òrgan
d'intervenció, assessora¬
ment i decisió. Per a tot

això, caldrà també el
desenvolupament de polí¬
tiques coordinades i inte¬
grades que impliquin tota
l'organització municipal.
Més concretament, centra¬
rem els nostres esforços en
l'educació i participació
ambiental, l'optimització
del verd urbà i les platges,
l'eficiència energètica i
l'impuls d'energies reno¬
vables, i la reducció de la
contaminació acústica.



Núria Carrera

Cinquena tinenta
d'alcalde. Regidora
de Benestar Social

L'imminent desenvolupa¬
ment de la Carta Munici¬

pal i la creació del Con¬
sorci de Serveis Socials de
Barcelona deixarà en

mans del Consistori la

pràctica totalitat dels ser¬
veis socials de la ciutat.

Aquest repte de legislatura
ens permetrà aprofundir
en la proximitat dels ser¬
veis socials als ciutadans i
ciutadanes a través dels
districtes i tindrà molt pre¬
sent les necessitats crei¬
xents de certs sectors de la

població, com la gent
gran, els immigrants, les
dones i, entre d'altres, els
disminuïts. Tot amb

l'impuls renovat dels dife¬
rents consells assessors

municipals i amb el
foment d'una cultura par¬

ticipativa amb les entitats
socials de Barcelona.

Ernest Maragall

Regidor de Presidència
i Hisenda

Hem avançat. I ho farem
molt més. Avui les orga¬
nitzacions que no avancen,
retrocedeixen. Nosaltres
volem estar en la línia de
les millors organitzacions
de la ciutat. Per aconse¬

guir-ho, com sempre,
tothom de la casa és indis¬

pensable: el capital humà
de l'Ajuntament és qui tor¬
narà a innovar per adequar
els serveis municipals a les
canviants i noves necessi¬
tats i reptes de la ciutat. La
gent que hi treballa és
l'Ajuntament!
Volem, amb vosaltres,
aprofundir el model de
govern i gestió que es sus¬
tenta en la separació de
funcions, sempre amb
coordinació. Això ens

facilitarà als polítics reen¬
carnar la política des
d'idees, des de propostes
còmplices amb la ciutada¬
nia. I permetrà, a tot el
plural equip de treballa¬
dors en serveis, potenciar
la qualitat, l'eficàcia, la
comunicació, la personalit¬
zació... Tenim, per fer-ho,
un mapa: el PAM. I un
marc: la Carta Municipal.
Estic convençut que els
2000-2003 tornaran a ser

anys de fèrtil treball per
Barcelona.

Maravillas Rojo

Regidora de Promoció
Econòmica, Ocupació,
Turisme i Comerç

L'objectiu general en el
proper mandat és ampliar
l'ocupació de qualitat i
amb futur, acompanyant la
transformació de l'activitat
econòmica, el turisme i el
comerç en la direcció de la
ciutat del coneixement.
L'accés a les noves tecno¬

logies per a tothom, la
igualtat d'oportunitats i la
innovació seran eixos
transversals de la nostra

actuació en aquest període.

Marina Subirats

Regidora d'Educació
i Cultura

Treballem per a la millora
de la planificació i la ges¬
tió educativa. La peça
fonamental per aconse¬
guir-ho ha de ser la cons¬
trucció del Consorci
d'Educació, definit per la
Carta Municipal, que ens
ha de dur a la gestió unifi¬
cada de l'escola pública
de la ciutat.
Com a eines bàsiques,
potenciarem la innovació i
adaptació als canvis de
continguts i valors, l'aug¬
ment del protagonisme del
professorat i el Projecte
Educatiu de Ciutat.
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José Ignacio Cuervo

Regidor de Serveis
Urbans i Manteniment.

Ponent de Salut Pública

Fer de Barcelona un espai
public de qualitat és un
esforç col·lectiu que impli¬
carà la col·laboració i par¬
ticipació de la societat bar¬
celonina. Volem que els
nostres carrers siguin ins
carrers nets, còmodes i
atractius per a tothom.
Aconseguirem que Barce¬
lona sigui una de les
millors ciutats amb quali¬
tat de vida.

Carme San Miguel

Regidora de Seguretat
i Mobilitat. Regidora
de l'Eixample

Volem aconseguir una ciu¬
tat més segura, amb uns
espais públics que siguin,
cada dia més, un lloc de
trobada i de convivència.

Seguirem treballant per
una ciutat més còmoda i

amable, amb millor trans¬

port públic i un trànsit més
fluid i, alhora, promourem
els desplaçaments a peu i
en bicicleta.

A l'Eixample treballarem
per mantenir aquest dis¬
tricte com a centre de la
ciutat i l'àrea metropolita¬
na, assolint el necessari
equilibri entre les seves
activitats comercials, de
servei i d'oci i el seu

caràcter residencial, que
volem potenciar. Les
actuacions es centraran en

la construcció d'equipa¬
ments públics i la millora,
augment i gestió de l'espai
urbà pels ciutadans.

Ferran Mascarell

Ponent de Cultura.

Regidor de Gràcia

Posar la cultura en el
nucli del model de desen¬

volupament de la ciutat,
de la vida quotidiana dels
seus ciutadans i de les

múltiples persones que
ens visiten. Al costat de
tots els creadors, els
emprenedors, els educa¬
dors, les associacions, els
empresaris i de les altres
administracions públi¬
ques. Incentivar la cultura
perquè esdevingui un ele¬
ment constituent dels
valors de la nova societat
del coneixement. Per això
es proposa, entre moltes
altres accions, la constitu¬
ció del Consell Metropo¬
lità de les Arts i la Cultura
de Barcelona.

A Gràcia ens cal promoure
un compromís integral
amb les persones, i vetllar
per la millora de la seva
qualitat de vida. Per això
cal incentivar la
instal·lació de noves acti¬
vitats que potenciïn la
diversitat d'usos del dis¬
tricte, continuar amb la
implantació del Pla
d'Equipaments i connectar
amb totes les entitats i
col·lectius que treballen als
barris.

Pere Alcober

Ponent de Participació
Ciutadana i Solidaritat.

Regidor de
Sants-Montjuïc

El desenvolupament de
les eines de participació
contingudes a la Carta
Municipal ens permetran
donar un nou salt endavant
en la participació, superant
la lògica del govern per als
ciutadans, per desenvolu¬
par la del govern AMB els
ciutadans.
Per assolir-ho, des de
l'ajuntament i des dels dis¬
trictes cal promoure una
nova forma de relació,
basada en la confiança i la
complicitat, que també
haurà d'anar acompanyada
d'un esforç per part de les
associacions i dels ciuta¬

dans, per tal de treballar
plegats en la construcció
de Barcelona



Albert Batlle Katy Carreras-Moysi Francisco Narváez Francisco A. de Semir

Ponent d'Esports
i Relacions Institucionals

En aquests propers quatre
anys la feina a fer és
doble: d'innovació i de
continuïtat.
D'innovació perquè realit¬
zarem un Pla Estratègic
del sector esportiu de la
ciutat on, conjuntament
amb la participació de tots
els agents, definirem les
pautes futures d'actuació i
les polítiques a realitzar.
De continuïtat en aquells
àmbits queja venim treba¬
llant des de fa temps, com
són la potenciació de la
pràctica esportiva com a
eina d'educació, l'enforti¬
ment de la xarxa d'associa¬
cions esportives, el reequi-
libri territorial de la xarxa

d'instal·lacions esportives i
també la consolidació de
Barcelona com a punt de
trobada internacional
d'esdeveniments esportius,
amb l'organització del
Mundial de Natació i els
Jocs Internacionals de
bombers i policies a l'any
2003.

Ponent de Relacions
Ciutadanes. Regidora
de Ciutat Vella

Des de la Regidoría de
Relacions Ciutadanes
volem continuar fomentant
el coneixement dels ciuta¬
dans de la seva pròpia ciu¬
tat, a través de l'oferta
d'itineraris culturals.
També reforçarem les rela¬
cions entre entitats de cul¬
tura popular, tradicional i
regional, amb l'objectiu de
consolidar la multicultura-
litat com a model idoni per
al 2004.

A Ciutat Vella volem con¬

tinuar amb el procés de
regeneració que des de fa
anys està transformant el
districte. El PAM del pre¬
sent mandat representa un
nou impuls per a aquest
procés, els objectius finals
del qual els podríem resu¬
mir en la millora de la con¬

vivència i de la solidaritat,
que són els mecanismes
imprescindibles per a aug¬
mentar la qualitat de vida.

Ponent de Mobilitat.

Regidor de Sant Martí

L'aplicació del Programa
d'Actuació Municipal és la
constatació del compli¬
ment que per aquest man¬
dat tenim davant del ciuta¬
dans i ciutadanes de
Barcelona. No obstant, ha
de ser la base del motor de
la innovació i de l'eficàcia

que la nostra ciutat ens
demana per ara i pel futur.

Ponent de Ciutat
del Coneixement

Els objectius principals de
la Regidoría Ponència Ciu¬
tat del Coneixement són
vetllar per la cohesió
social en el desplegament
ciutadà de les noves tecno¬

logies, impulsar la trans¬
formació del Poblenou i el
Fòrum Universal de les
Cultures 2004 i difondre la
cultura científica i tecnolò¬

gica entre els ciutadans i
ciutadanes, per tal de
fomentar l'esperit crític i
la capacitat de discerni¬
ment de la nostra societat.



Ponent de Drets Civils

La Regidoría Ponència de
Drets Civils té la com¬

petència de la promoció,
difusió i defensa dels drets
humans de la població en
general i en particular dels
col·lectius que, per raó de
lloc d'origen, de gènere,
d'orientació sexual, d'edat,
d'ideologia o opció reli¬
giosa i qualsevol altra con¬
dició personal o social són
més susceptibles de patir
discriminacions. En aques¬
ta legislatura es treballarà
de manera especial en la
creació del Centre Interre-

ligiós, en l'Any Internacio¬
nal de la Cultura de la Pau,
en el foment de la Carta de

Salvaguarda dels Drets
Humans a la Ciutat i en la
celebració del calendari
establert en relació a dies
internacionals que fan
especial menció a drets de
col·lectius o temes especí¬
fics.

Ponent de Cooperació

Volem consolidar la ciutat
de Barcelona com a capital
europea de la Solidaritat i
la Cooperació Internacio¬
nal, amb la creació d'un
Centre d'Estudis d'Estratè¬

gies de la Pau i impulsant
el suport a les ciutats del
Tercer Món i aquelles que
pateixen greus conflictes i
situacions de crisi.

Ponent d'Habitatge

Promoció d'habitatge
social; promoció d'habi¬
tatges de lloguer, i espe¬
cialment per a joves;
remodelació de barris;
reallotjament d'afectats
urbanístics; rehabilitació
d'habitatges; aplicació
dels criteris d'edificació

sostenible; realització
d'estudis sobre les noves

tipologies i l'evolució del
sector de l'habitatge.

Ponent de Joventut.

Regidora
d'Horta-Guinardó

Aquests propers quatre
anys ens proposem seguir
donant suport al sector
juvenil, entenent els joves
com un grup de població
estratègic per a la ciutat,
pel seu impuls i la seva
creativitat.
Donant una resposta ade¬
cuada a les problemàtiques
dels joves, que integri el
diàleg i el pacte com ins¬
truments bàsic d'elabora¬
ció de polítiques i aprofun¬
deixi en la participació i en
la cogestió d'equipaments
i serveis juvenils.

Horta-Guinardó és el dis¬
tricte més femení: presi¬
denta del Consell, tres
regidores adscrites i vuit
conselleres, a més de la
regidora executiva. Què us
sembla? Sens dubte, això
farà guanyar en diàleg i en
consens ciutadà.
Treballarem a nivell urba¬
nístic i hi afegirem un toc
qualitatiu.



Jordi Hereu

Regidor de Les Corts

Les Corts inicia aquest
període amb un programa
que vol reforçar el seu
caràcter de nou eix de cen-

tralitat barcelonina.

Projectes com el "Portal
del Coneixement", la revi-
talització integral del seu
centre històric, la rambla
que sorgeix del cobriment
de la Ronda del Mig, són
exemples del caràcter
ambiciós que hom vol
donar al programa.
L'objectiu final és la quali¬
tat de vida de les persones
en totes les seves vessants:

social, cultural, urbanística
i cívica.

Carles Martí

Regidor de
Sarrià-Sant Gervasi

La vitalitat i la singularitat
del Districte de Sarrià-Sant
Gervasi en el marc de la
nova Barcelona depèn
principalment de la supe¬
ració dels seus dèficits,
mitjantçant la millora de
l'espai públic amb més
equipaments, la renovació
de la via pública, el desen¬
volupament dels projectes
urbanístics pendents, i
també depen de l'aprofita¬
ment de les seves poten¬
cialitats: l'educació, la
sanitat, l'activitat econò¬
mica, Collserola i la parti¬
cipació cívica.

Manuel Pérez

Regidor de Nou Barris

Volem seguir fent realitat
la il·lusió d'una nova Bar¬
celona oberta a tothom, on
la participació i la compli¬
citat puguin fer dels nous
equipaments, dels nous
aparcaments, del nou urba¬
nisme, del servei de quali¬
tat i de l'atenció a les per¬
sones, un model de
convivència i de benestar.

Ferran Julian

Regidor de Sant Andreu

El districte de Sant Andreu
és un dels escenaris del
futur de la nostra ciutat.
Els reptes del conjunt de la
ciutat ens permetran sen¬
tir-nos protagonistes de la
Barcelona Metropolitana
que es transforma, i
aquells que són propis de
cadascun dels nostres

barris suposaran continuar
amb la tasca que els ciuta¬
dans i ciutadanes esperen
de l'administració més

propera. De ben segur la
il·lusió per un projecte
compartit donarà com a
fruit una bona feina.



L'estructura executiva
L'equip gerenciaI treballa implicat amb

els equips de serveis
El govern municipal s'ha dotat, en
el nostre Ajuntament, d'una estruc¬
tura organitzativa gerencial i direc¬
tiva que, professionalment, es res¬

ponsabilitza de la gestió quotidiana,
de que la màquina municipalfun¬
cioni sense ensurts burocràtics i de

que s 'obtinguin els resultats fixats
en el Programa d'Actuació Munici¬

pal i en d'altres decisions políti¬
ques. També a ells, als gerents dels
sectors i dels districtes, i als direc¬
tius dels organismes autònoms i les
societats mercantils municipals,
els hem demanat que, d'una mane¬
ra personalitzada, tracin amb un

desig l'enfoc general del treball que
hem de fer.

Estructura executiva

Alcalde

Comitè
Executiu

Gerent

Municipal

Gerència
Sector Serveis

Generals

Gerència
Sector Serveis

Personals

Gerència
Sector Manteniment

i Serveis

Gerència
Sector Via

Pública

Gerència
Sector

Urbanisme

Inst. Mpal d'Hisenda

Inst. Mpal d'Informàtica

Serveis Funeraris de
Barcelona SA

Inst. Mpal de Mercats

Barcelona Activa S.P.M. SA

Informació i Comunicació
de Barcelana S.P.M. SA

Barcelona Promoció Instal.
Olímpiques SA

Parc Zoològic Barcelona SA

Mercabarna SA

Inst. Mpal. Persones amb
Disminució

Inst. Mpal. d'Educació

Inst. Mpal. de Salut Pública

Inst. de Cultura de
Barcelona

Fundació Mies Van der Rohe

Inst. Mpal. de Parcs i Jardins

Tranctament i Eliminació de
Residus SA (TERSA)

Soc. Mpal. d'Aparcaments
i Serveis S.P.M. SA

(SMASSA)

Inst. Mpal. d'Urbanisme

Inst. Mpal. de Paisatge Urbà
Qualitat de Vida

Patronat Mpal.
de l'Habitatge

Promoció Ciutat Vella, SA/
Foment de Ciutat Vella, SA

PROCIVESA/FOCIVESA

Pro Nou Barris SA

ProEixample SA

Districte
Ciutat Vella

Gerència

Districte

Eixample

Gerència

Districte Districte
Sants- Les Corts

Montjuïc
Gerència Gerència

Districte
Sarrià-

S.Gervasi
Gerència

Districte
Gràcia

Gerència

Districte
Horta-

Guinardo
Gerència

Districte
Nou

Barris
Gerència

Districte
Sant Andreu

Gerència

Districte
Sant Martí

Gerència

Les dades d'aquest gràfic provenen de l'Observatori de la Qualitat - Indicadors de la Ciutat, 1999.
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Ramon Seró

Gerent Municipal

La feina de Gerent Muni¬

cipal comporta una res¬
ponsabilitat que s'ha
d'afrontar amb il·lusió i

esforç. Il·lusió per gestio¬
nar un Programa d'Actua¬
ció Municipal engrescador
i esforç per coordinar uns
equips humans de molta
qualitat en el marc d'una
organització del tamany de
l'Ajuntament.

Lola González

Gerent de
Serveis Generals

Per a mi, el Programa
d'Actuació Municipal és
un compromís. És la pauta
que emmarca les políti¬
ques a seguir i les accions
per a dur-les a terme. Les
grans línies del PAM, par¬
ticularment les que cauen
de ple en l'àmbit de la
meva responsabilitat, són
els objectius que he de
complir, les línies per les
quals m'he de moure i fer
moure la resta de l'orga¬
nització. Ho emprenc amb
il·lusió, entusiasme, total
dedicació i amb la con¬

fiança i seguretat que dóna
tenir un equip humà que ja
ha demostrat la seva vàlua
en el passat. Amb ells i
elles, el compliment del
compromís i l'èxit seràn
possibles.

Antoni Rodríguez

Director gerent
de l'Institut Municipal
d'Hisenda

Des de l'Institut Municipal
d'Hisenda assistirem i faci¬
litarem l'acompliment dels
drets i deures fiscals dels

contribuents, per així poder
assolir els objectius de
liquidació i recaptació. En
aquest mandat, tot aprofi¬
tant els canvis tecnològics,
hem d'incrementar la qua¬
litat i l'eficàcia de gestió
interna, de forma que amb
els mateixos recursos

humans es doni un impor¬
tant salt qualitatiu en les
possibles noves tasques a
desenvolupar.

Lourdes Altés

Gerent de l'Institut

Municipal de Mercats

La política de mercats té
com objectiu estratègic
generar un canvi en
l'actual concepte i funcio¬
nament dels mercats, que
s'adeqüi a les necessitats
dels ciutadans i ciutada¬

nes, tot generant els instru¬
ments necessaris per
modernitzar les infraes-
tructures i l'activitat

comercial, perquè conti -
nuin essent eixos i refe¬
rents de centralitat de la
nostra ciutat.

Lluís Olivella

Oriol Balaguer

Director general de
Barcelona Activa SA

Director de l'Institut

Municipal d'Informàtica

L'objectiu bàsic de l'IMI és
proporcionar una infraes¬
tructura de serveis de tracta¬

ment de la informació i de
telecomunicacions segura,
eficient i fiable. La qual
cosa ha de contribuir a

modernitzar, potenciar i
facilitar l'activitat de tots els

departaments municipals.

Barcelona Activa es con¬

solida com l'Agència de
Desenvolupament Local
de Barcelona que, per al
període 2000-2003 té com
a objectiu estratègic la
promoció econòmica i la
creació d'ocupació i
empreses de qualitat i amb
sentit de futur.

51



Jordi Vallverdú

Director general de
Barcelona Promoció
d'Instal·lacions

Olímpiques SA

Barcelona Promoció, des¬
prés d'onze anys des de la
seva constitució, es prepa¬
ra per afrontar els grans
canvis que en un futur pro¬
per s'aniran produint en
els sectors de l'esport
d'alta competició i de
l'espectacle. El mercat de
l'oci, en plena i constant
transformació, requereix
d'un acurat seguiment pel
que fa als nous productes i
d'una permanent voluntat
de millora dels serveis vers

promotors i espectadors.

Albert Broggi

Director general de
Informació i Comunicació
de Barcelona SA/BTV

Fins ara ICB és responsable
de gestionar,
mitjançant contractes
externs, els medis de comu¬
nicació públics relacionats
amb l'Ajuntament de Bar¬
celona: BTV, Diari de Bar¬
celona i Freqüència Barce¬
lona.

En els contractes per als
pròxims 3 anys tractarem
d'externalitzar al màxim

aquesta gestió amb contrac¬
tes privats.

Esteve Tomás

Director gerent
de l'SPM Parc Zoològic
de Barcelona SA

El Parc Zoològic de Barce¬
lona té com a principal
objectiu fer d'aquesta insti¬
tució un centre dedicat a la
conservació de les espècies
en perill, a la investigació i
a l'educació dels nostres

ciutadans, en l'àmbit de la
fauna i la natura. El Parc

Zoològic de Barcelona és
un centre ludicocultural que
ofereix als seus visitants

oportunitats de lleure tot
promovent l'interès per la
protecció i el coneixement
de la biodiversitat.

Josep Cornet

Director gerent.
Serveis Funeraris
de Barcelona, S.A.

Els Serveis Funeraris de
Barcelona estan interes¬
sats en la millora, amb la

construcció de dos tanato-

ris a la ciutat per a fer
front a la demanda de
sales a l'hivern.
Cal seguir els contactes

amb les Companyies
d'Assegurances per a
millorar els serveis a les
famílies, com han fet fins
al moment dues d'elles.

Seguirem les inversions en
Cementiris tant en la cons¬

trucció de nous nínxols
com en les millores en

vigilància, jardineria, nete¬
ja i pavimentació interior.

Jordi Maymó

Director general
de Mercabarna

Mercabarna és una societat
mixta, constituïda pel
Ajuntament de Barcelona
51%, Empresa Nacional
Mercasa 37% i Comarca
del Barcelonès 12%, que
promou i gestiona la Uni¬
tat Alimentària de Barce¬
lona que, en un recinte
propi de 87 ha., situat al
polígon de la Zona Franca,
acull els mercats majoris¬
tes de fruites i hortalisses,
de peix i marisc, de flors i
plantes, així com l'escor¬
xador i el mercat de carns.

A l'entom dels mercats s'hi
ha desenvolupat la Zona
d'Activitats Complementà¬
ries, on hi ha instal·lades
tota mena d'empreses de la
transformació, la distribu¬
ció i els serveis, relacionats
amb la comercialització de

productes frescos.
Sense haver perdut aquest
caràcter, en els darrers
anys Mercabarna ha esde¬
vingut un centre de
comerç amb un

àmbit d'influència en un

radi superior a 400 km,
i amb gran projecció
internacional.



Joan-Albert Dalmau

Gerent de
Serveis Personals

Destacaria l'aplicació de la
Carta Municipal que ha de
crear i desenvolupar els
consorcis vinculats al sec¬

tor dels Serveis Personals

(Ensenyament, Serveis
Socials, Agència de Salut
Pública...). Això farà que
tinguem més responsabili¬
tat en la política de Benes¬
tar Social de la ciutat.
L'execució d'un Pla

d'equipaments és indis¬
pensable, així com l'apro¬
ximació al ciutadà. En

aquest sentit donarem més
poder de gestió als distric¬
tes i millorarem els canals
d'informació.
Volem una ciutat més a la
mida de totes les persones,
que ofereixi una prestació
de serveis més racionalit¬
zada i eficaç.

Director gerent
de l'Institut de Cultura
de Barcelona

Voldria encarar aquests
propers anys amb l'energia
suficient per contribuir a
desplegar tot el potencial
cultural de la ciutat. La

feina de l'Institut de Cultu¬
ra de Barcelona no s'acaba
amb una gestió de qualitat
dels equipaments i serveis
culturals municipals, sinó
que, a més, ha de catalizar
i promoure l'activitat cul¬
tural del conjunt d'agents
privats i associatius de
Barcelona.

À w,
m * 1

Manel Blasco

Gerent de l'Institut

Municipal d'Educació
de Barcelona

Constituir el Consorci
d'Educació de Barcelona

contemplat a la Carta
Municipal, revisar i actua¬
litzar els mapes escolars
existents, millorar la vin¬
culació entre l'ensenya¬
ment i el mon del treball,
continuar la inversió per a
la millora i manteniment
dels serveis i les
instal·lacions educatives,
potenciar l'ús educatiu de

les noves tecnologies de la
informació i aprofundir en
el procés participatiu.

Imma Miret

Gerent de l'Institut

Municipal de Persones
amb Disminució

Des de l'Institut Municipal
de Persones amb Disminu¬
ció ens plantegem abordar
el repte que significa l'apli¬
cació de la Carta Munici¬

pal; la redefinició dels ser¬
veis i projectes en base a
l'experiència acumulada i
el disseny de futur.
Com a grans trets con¬
templats en el PAM, con¬
tinuarem amb la política
d'accessibilitat, no només
arquitectònica i del trans¬
port, sinó també de comu¬
nicació, amb la integració
laboral i l'elaboració del
Pla d'equipaments i ser¬
veis per a persones amb
disminució.

Ricard Armengol

Gerent de l'Institut

Municipal de Salut Pública

A l'Institut Municipal de
Salut Pública treballem per

conèixer amb detall l'estat
de salut dels barcelonins i
barcelonines i els factors

que el determinen. I sobre
aquesta informació que va
canviant, es dissenyen
intervencions per a millo¬
rar la salut i prevenir ris¬
cos alimentaris o ambien¬
tals, per avaluar l'impacte
de l'atenció sanitària i per
garantir aquesta atenció,
en especial als més desfa¬
vorits. Això ho fem cada

cop més dins del marc de
la organització sanitària de
la ciutat (Consorci Sanitari
de Barcelona) i amb
l'implicació i participació
dels districtes municipals.



Ricard Frigola

Gerent de Manteniment
i Serveis

Desplegar les polítiques
del PAM 2000-2003, pel
que fa als Serveis Urbans i
Manteniment i a Sostenibi-
litat i Medi Ambient, com¬

porta:
1. Incrementar la qualitat
del serveis urbans, amb
eficàcia, qualitat percebu¬
da i el pacte per a la Neteja
de la ciutat.
2. Coordinar i optimitzar
els recursos per assolir els
objectius de qualitat a
l'espai urbà de Barcelona
com a ciutat operativa,
neta, confortable i respec¬
tuosa amb el medi ambient.
3. Potenciar la qualitat
urbana de la ciutat de Bar¬
celona i dels diversos

agents implicats: altres
ajuntaments i filials,
empreses públiques com el
Port, el Consorci de la
Zona Franca, TMB, el
Consell Comarcal, i empre¬
ses privades d'actuació
directa sobre el territori.

V4

Antoni Falcón

Director gerent de Parcs
i Jardins de Barcelona,
Institut Municipal

El verd és un dels elements
definidors de la qualitat de
vida dels ciutadans. Volem

que en un futur no llunyà,
tothom tingui un espai verd
a cinc minuts de casa. Un

espai sostenible, útil, medi¬
terrani, al servei de les per¬
sones i integrat en un siste¬
ma verd urbà que creixi
per damunt de les 1.000
hectàrees.

...»

Lluís Àngel Gutiérrez

Director gerent de
Clavegueram de
Barcelona S.A. (CLABSA)

CLABSA té encarregada
l'explotació tècnica, la pla¬
nificació i el control del

clavegueram de la ciutat
de Barcelona des de 1992.
En el marc del PAM

(2000-2003) els serveis
bàsics son:
• La planificació i el
desenvolupament de la
xarxa.

• La implantació, l'explota¬
ció i el manteniment dels sis¬
temes de suport i regulació.

Addicionalment CLABSA
també s'ocupa, sota con¬
trol municipal, del sistema
d'alerta hidrológica i del
control del parc fluvial del
Besòs, del control del freà-
tic i del seu aprofitament,
de la canalització portafi-
bra òptica a l'interior del
clavegueram, de la realit¬
zació de projectes i obres
singulars per a entitats de
l'AMB i del control d'abo¬
caments contaminants,
estudis i plans de fora de
l'AMB.

Francesc Gatuellas

Gerent de Tractament i
Selecció de Residus, S.A
(TERSA)

La feina que fa TERSA
l'apunto cap a un marc
d'un servei públic al millor
cost possible. La singulari¬
tat de ser una empresa
pública, no ens fa oblidar
l'enfocament empresarial
competitiu, que sols pot
ser millorat dia a dia

seguint un Pla d'actua¬
cions i d'inversions que a
la vegada acompleixi amb
els Plans Metropolitans, i
fent la nostra empresa
competitiva enfront la
resta d'empreses privades
del sector.

Blas Alascio

Gerent de Via Pública

Em proposo millorar la
qualitat i el nivell de
cadascun dels serveis del
sector de la Via Pública, i
que aquest fet sigui perce¬
but positivament pels ciu¬
tadans.
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Alfredo Morales

Director General de la
Societat Municipal
d'Aparcaments
i Serveis S.A.

La consecució d'un nivell
de mobilitat sostenible

comporta durant el període
2000-2003 assolir les

següents fites: facilitar
aparcaments tant en la
calçada com fora d'ella
per als residents i per a les
activitats econòmiques,
comercials i d'oci; la cons¬
trucció de 5.000 places
d'aparcament fora de la
calçada; afavorir la activi¬
tat terciària de la ciutat;
col·laborar en la disminu¬
ció de la indisciplina vià¬
ria; potenciar les línies
regulars i discrecionals
d'autobusos, concentrant
en Barcelona Nord el

major nombre de compan¬
yies que garanteixin el
nivell de serveis òptim per
al desenvolupament de
l'activitat del transport de
viatgers.

Ramon García-Bragado

Gerent d'Urbanisme

El treball de tècnics i polí¬
tics per establir estratègies,
determinar objectius i con¬
cretar les mesures que han
de beneficiar la ciutat i el

conjunt de ciutadans, són
l'objecte del Programa
d'Actuació Municipal, que
alhora que ens dota d'un
marc d'actuacions, repre¬
senta un compromís
envers els ciutadans i un

repte per a una organitza¬
ció que vol fer de la trans¬
parència i l'eficàcia els
seus valors principals.
Crec que hem aconseguit
elaborar un document que
estableix uns objectius
molt ambiciosos, que han
d'ajudar a fer de Barcelo¬
na la ciutat que els ciuta¬
dans ens reclamen.
Les fites estan marcades i
són absolutament encorat¬

jadores. Fer-les realitat és
la nostra feina.

Ferran Ferrer

Gerent de l'Institut

Municipal del
Paisatge Urbà i la
Qualitat de Vida

L'Institut del Paisatge
Urbà i la Qualitat de Vida,
aspira a fer cada cop
millor la seva feina de

pont entre la iniciativa pri¬
vada i l'Ajuntament, per
tal de tirar endavant pro¬
jectes de millora de la qua¬
litat de vida urbana, asso¬

ciats a la rehabilitació del

patrimoni arquitectònic i
el paisatge:
1) Ajudant els ciutadans
mitjançant la campanya
"Barcelona, posa't guapa".
2) Potenciant projectes de
patrocini i col·laboració.
3) Desenvolupant l'Orde¬
nança dels Usos del Pai¬
satge Urbà aprofitant la
capacitat de la publicitat
exterior per financiar ope¬
racions de millora urbana.

Alfredo Jorge Juan

Gerent de l'Institut

Municipal d'Urbanisme

La direcció de l'Institut
d'Urbanisme és una feina

apassionant i un repte fran¬

cament temptador, perque
a l'IMU tenim el privilegi i
alhora la responsabilitat de
viure, en primera persona,
la transformació de la ciu¬
tat, d'una banda, dia a dia i
al llarg de tot l'entramat
urba, la gestió de sòl ha
d'obrir nous espais, urba¬
nitzar zones fins ara desco¬

negudes i permetre, suau¬
ment i sense aturar-se, que
tots els barris de Barcelona

coneguin els avantatges de
viure en una ciutat en con¬

tinu desenvolupament.
D'altra, les obres d'infraes-
tructura, grans i petites,
hauran d'avançar a bon
ritme, pero amb la prudèn¬
cia suficient per a garantir
que el pols de la ciutat
batega amb normalitat.

Caterina Ramis

Gerent del Patronat

Municipal de l'Habitatge

Des del Patronat hem de
valorar molt positivament
el fet que per aquest man¬
dat s'hagin previst un total
de 16.000 habitatges, dels
quals la previsió es que un
30% es destinin a habitat¬

ge social. Però, tot i consi¬
derant que aquest nombre
d'habitatges es una fita
engrescadora, hem de llui¬
tar d'ara en endavant per¬
que es dissenyi un Pla de
l'habitatge que tingui en
compte les particularitats
de la ciutat de Barcelona i

que aporti més flexibilitat,
sobretot, pel que fa a
l'impuls que hem de
donar, des de les adminis¬
tracions, al règim de llo¬
guer.
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Francesc Arrabal

Gerent de
Pro Nou Barris SA

Des de Pro Nou Barris, el
Programa d'Actuació
Municipal l'enfoquem
amb renovat compromís
d'estendre la qualitat urba¬
na a tots els indrets del
Districte de Nou Barris.
Executant un seguit
d'actuacions, tendents a la
renovació urbanística, la
creació de nous espais
verds, la potenciació dels
àmbits peatonal s i eixos
comercials, tot aportant
solucions concretes a la

problemàtica de l'aparca¬
ment i a la millora de la
connectivitat dels barris.
Per aquest repte Pro Nou
Barris compte amb un
gran equip de persones
que amb la seva professio-
nalitat assumeix amb
il·lusió i plena dedicació
els objectius del PAM.

Jaume Casanovas

Director general
Promoció Ciutat Vella SA

Promoció Ciutat Vella SA

(PROCIVESA), empresa
municipal d'economia

mixta, s'encarrega de ges¬
tionar les operacions
d'alliberament de sòl que
el PAM programa per
l'àmbit del districte de
Ciutat Vella. El sòl obtin¬

gut a través de l'expropia¬
ció, buidat i amb l'ender¬
roc dels edificis afectats,
es destinat a la creació de
nous espais públics, la
millora de la mobilitat
interna i l'accessibilitat
exterior, la creació de nous

equipaments, tant de barri
com de ciutat, i, finalment,
a la creació dels nous

habitatges que han de ser¬
vir per a reinstal·lar en el
mateix barri les famílies
afectades pel procés.

Jordi Villarroya

Director gerent
ProEixample

Volem que l'Eixample
sigui el ritme de Barcelo¬
na. Farem l'Eixample més
verd en els seus interiors
d'illa, amb edificis més
guapos i segurs on hi vis¬
qui més gent amb més
qualitat de vida en un
millor entorn urbà.

Josep Maria Lucchetti

Gerent de Ciutat Vella

Espero que els barris con¬
tinuïn sent exemple de
convivència, tolerància,
solidaritat i civisme, i que,
amb la participació i com¬
plicitat dels ciutadans,
poguéssim millorar la qua¬
litat de vida, en especial en
matèria de neteja.

Jordi Carbonell

Gerent de l'Eixample

A mi m'agradaria que les
llicències es donessin en

dos dies, que els conduc¬
tors no s'aturessin mai en

doble fila, que tots els pro¬
pietaris tinguessin les
façanes netes i segures i
que els arbres i jardins de
l'Eixample omplissin les
voreres, els interiors d'illa
i els terrats de les cases.

Josep G. Puga

Gerent de Sants-Montjuïc

El Programa d'Actuació
Municipal és sinònim de
compromís, acció, proximi¬
tat, complicitat, rendir
comptes, etc., però també (i
atenent els lectors i lectores
de La MUNICIPAL),
d'oportunitat de canvis en
l'organització. Canvis ja ini¬
ciats i en els quals caldrà
insistir: obrir portes, crear
àrees comunes de treball i

confluència, aplanar orga¬
nismes, eliminar tot allò que
no afegeix valor. Repensar
serveis i productes que han
quedat obsolets, tancar els
que no funcionen o són de
dubtosa qualitat (que n'hi



ha), millorar els que tenen
potencialitat, democratitzar
l'accés a la informació. En
definitiva, seguir apostant
per millorar la nostra orga¬
nització.

Lorenzo Albardías

Gerent de Les Corts

El primer PAM del s. XXI
es presenta ple de novetats
per a Les Corts. Per
començar, a l'any 2000, es
completaran projectes que
satisfan demandes històri¬

ques, com la nova bibliote¬
ca i el centre poliesportiu.
Durant el quadrienni s'urba¬
nitzaran noves zones verdes
i peatonals; s'executaran
importants planejaments
urbanístics; es generaran
nous productes de difusió
cultural i es milloraran els
canals de comunicació amb
els veïns. Aquests són
alguns dels reptes que
volem compartir amb els
ciutadans de Les Corts.

Jordi Parayre

Gerent de
Sarrià-Sant Gervasi

Espero i desitjo que els
barcelonins i les barceloni¬
nes sàpiguen contribuir,
des de les nostres respon¬
sabilitats cíviques o gesto¬
res, a elevar l'estima pel
patrimoni històric, el res¬
pecte pel manteniment
dels espais públics i pri¬
vats, i la il·lusió per la pro¬
jecció capdavantera, cos¬
mopolita i sostenible de la
ciutat.

Tina Sánchez

Gerent de Gràcia

I com diu la dita: "de
més verdes en maduren!"
I mentrestant, anem per
feina, tot cercant la con¬

vivència, la tolerància i la
igualtat; que si cada dia
surt el sol, la bona gent ja
s'encarregarà, amb tenaci¬
tat i perseverància, de fer
canviar allò que cal.

Jordi Sisquella

Gerent d'Horta-Guinardó

Des de la perspectiva de la
responsabilitat de gestió
pública queja he tingut la
sort de dur a terme en els
darrers anys, espero que

aquest proper quadrienni
es consolidin els districtes
com a garantia de la quali¬
tat de servei, d'eficàcia i
de participació. L'organit¬
zació i el treball ho han de
fer possible.

Joan Jubert

Gerent de Nou Barris

Darrere els papers hi ha
persones. Per tant, el nostre
objectiu ha de ser prestar
serveis a la comunitat, no

tramitar expedients ni
desenvolupar projectes.
A les oficines no hi ha

màquines, sinó persones.
Es a dir, els i les professio¬
nals són els qui fan funcio¬
nar l'administració pública.
I les persones, a més de
coneixements, tenen senti¬
ments. Així doncs, entenc
la meva missió gerencial
com l'art, ciència i tècnica
de treballar amb persones i
per a les persones.

Glòria Figuerola

Gerent de Sant Andreu

Les fites estan marcades.
Per a mi sempre ha estat
engrescador assumir reptes
que millorin la meva ciu¬
tat, una ciutat que volem
que sigui de les persones i
per a les persones.

Joan Conde

Gerent de Sant Martí

Des de
Sant Marti@bcn.com,
impulsarem un quadrienni
ple de noves activitats
econòmiques, a velocitat
molt alta, més coneixe¬
ment i 2004 possibilitats
d'enteniment.
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propera i futura
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Barcelona: Gobierno y Gestion
de la Ciudad. Una experiencia de
modernización municipal és una
coedició entre la prestigiosa edito¬
rial, en ternes de gestió, Díaz de San¬
tos, i l'Ajuntament de Barcelona.

El llibre està pensat i escrit per
donar a conèixer a altres administra¬
cions, universitaris, experts en temes
públics... la rica i llarga experiència
d'aquesta casa nostra. Es entenedor.
I directe. I explica les línies de fons:
allò que ha estat més innovador en
aquests darrers anys.

Per què el recomanem a La Muni¬
cipal! Perquè és un treball de tot el
plural equip de treballadors i treba¬
lladores polítics, gerencials, direc¬
tius, i de a peu de serveis, que avui
ens enfrontem a reptes nous, des del
que hem fet i des de la cultura políti¬
ca i organitzativa pròpia de l'Ajunta¬
ment de Barcelona.

I perquè convé, de tant en tant,
repensar, informar-te millor i con¬
nectar amb l'estil de treball munici¬

pal. Això, especialment, el llibre ho
facilita en les seves tres parts.

Primera part: la direcció política.
Presenta el debat polític clau en les
administracions públiques, les
estratègies i l'acció de govern. I ho
fa detalladament. Per exemple,
¿diferencies bé una Comissió d'una
Ponència?

Segona part: la gestió. Aquí el lli¬
bre s'estén més. Perquè la diferencia¬
ció coordinada entre direcció política
i direcció gerencial ha estat una de les
novetats i encerts del nostre Ajunta¬
ment. Presenta, doncs, la direcció
gerencial municipal i els seus instru¬
ments, la reforma financera, la políti¬
ca de recursos humans i les tecnolo¬

gies de la informació i la millora
qualitativa dels procediments.

Tercera part: la relació amb la
ciutat. Ha estat, el contacte i la
implicació, una altra de les grans
línies mestres que ha desenvolupat el
model de treball municipal. Encara
més: ha creat Vestil Barcelona ! Que

Barcelona:
Gobierno y
Gestion de
la Ciudad

Una experiencia de modernización municipal

DlA¿0FSANn #mv
Ajuntament
de Barcelona

a

hem de potenciar més i més. Es pre¬
senta, aquí, la descentralització terri¬
torial, la cooperació publicoprivada i
associativa en la gestió de la ciutat i
els serveis als ciutadans.

El llibre acaba amb un variat

appartat d'annexes sobre qüestions
més puntuals. Tot massa bonic?
Amb la mà al cor: presenta què hem
fet i com ho hem fet. Tu, i tots i
totes. Els defectes ja els coneixem.
A vegades és saludable —i no
només laboralment— comprendre
allò en què treballem i que fem pos¬
sible. Et puja tres graus l'optimisme.
I això és bo. Per a la vida. I per a la
feina.



Treballem i treballarem per fer
realitat les propostes des de les
Comissions de Presidència i Hisenda, Promoció

Econòmica/Ocupació/Turisme i Comerç,
Infraestructuras i Urbanisme, Política de Sòl i

Habitatge, Benestar Social, Educació i Cultura,
Joventut i Drets Civils, Serveis Urbans i ;:v v

v\V
Manteniment, Sostenibilitat i Ecologia Urbana, ^
i ÇartirAtat i Mnhilitati Seguretat i Mobilitat.
I les actuacions des dels districtes
de Ciutat Vella, L'Eixample, Sants-Montjuïc,
Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Horta-

Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu, i Sant Martí.
El teu treball per a tot això,
és imprescindible. Gràcies!
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