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Les perspectives de futur per a Barcelona son positives. Jo no en tine cap dubte, tine les lades i les
sons per convencer que es aixi. Si hi ha qui to dubtes. espero que en acahar la meva conferencia en tingui
ntenvs.

Barcelona esta en ntillors condicions que altres ciutats per afrontar la recessio econbmica internacio-
nal, games a les inversions, at dinantisme i a la projecci6 international que CIS esdeveniments de 1992 It han
donat. Fis a die, gracies a aquelis Pets que, segons com s'analitv.i la situacio, podien haver estat causa de
prohlemes I que en Cl nostre cas son causa de soluci6, mes que de prohlemes.

Les perspectives de four del propi Ajuntament, que tart preocupen sempre els barcelonins. tambe son
hones. L'Ajuntantent de Barcelona gaudeix d'una bona saint economica I financera, amh una situacio patri-
monial que li permet assumir sense greus dificultats la soluci6 progressiva del dente acumulat en CIS darrers
ant's. Deuce que es fruit, sobretot. d'un extraordinari esfor4 inversor -aixb is el que tothom sap i el que
tothonr din- cornpartit en gran part antb I'Estat i el sector privat i, en menor mesura, amh la Generalitat: perb
dente que tanthe es producte de I'assumpci6 histbrica, que encara no ens ha estat compensada, de competencies
estatals i auto1116migties en materia de sanitat, ensenyament. cultura i transports, entre attres.

Vostes sahen que Barcelona es I'unica ciutat d'Espanya que to escoles, que to hospitals. una de les
poques que to orquestra, que to conservatori, que to palaus. que to escoles d'oticis, ..., pen so que tenim 30
escoles, 4 hospitals. 24 museus... Ili ha una altra ciutat d'Espanva que to nrttseus. que cs Madrid, pero
Madrid to 23 ntuseus de I'Estat i on municipal i Barcelona to un museu de I'E,stat i 24 municipals. i aquesta
es la diferencia.

Si es produis, com desitgem, la soluci6 dell prohlemes financers caracteristics de I'adntinistracin local
espanyola, em general, i la conipensacin de lesja citades « despeses de capitalitath, que singularit/en la relaci6
de ] ' A -juntanient de Barcelona amb les administrations superiors i aquestes -fstat i Generrlitat deridissin
I'estahliment de politiques de major suport a les gratis ciutats i I'administracib local, I'evolucio econbmica i
tinancera de I'Ajuntament de Barcelona, que ha aplicat mesures importants de racionalitvaci6 i estalvi. no
solament no hauria de tenir gaire omhres de preocupaci6, sing que fins i tot podria ser molt i molt brillant.

Les perspectives econimmiques de la ciutat, en aquest 1993, son clarament esperan4adores, to que Bar-
celona ha reei.xit anrh CIS Jocs a superar CIS tradicionals factors limitatius (lei sell desenvolupament: transit.
aparcament, hotels, aeroport, port, teletonia, Fira, congressos, mercat inunobiliari...'tots aquests sectors han
tit on salt endavant.

El nivell de la inversi6 privada continua sent molt all, amb grans operations Urbanist iqLies en curs de
realitacio, aixi cons CI nivell d'inversio publica, amb obres d'infrastructura cultural i de comunicacions.

Si la ciutat mante la confian4a en les sever possihilitats i sabem treure rendiment at capital adquiril amh
CIS Jocs Olintpics, Barcelona podra realitzar les sever aspirations com a gran ciutat europea.

Voldria dedicar la primera part d'aquesta conferencia a parlar de la situacio economica de I'Ajuntament,
peique se que es on terra que interessa sempre. I se que interessa. sobretot, en factual moment post-olimpic.
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I';sulucid pressupostaria de I'Ajuntament:

Voldria destacar CIS punts segiients:

I. evoIuci6 dell ingresses i despeses de I'Ajuntament entre 1987 i 1993 (previsi6) derriostra (file it

partir de 1990 I'increment dell ingressos es molt superior at de Ies despeses i que it partir de 1991 s'inicia

unit intlexi6. en la Clue cs iante I'increment dels ingressos i decreixen Ies despeses.

LI resultat (IC I'evoluci6 anterior es el tort increment dels recursos generals abuns ('interessos.

L'increnteni dell recursos generals ha superat els interessos it partir de any 1991.

I, evoluci6 dell recursos apticats at proces inversor to tin increment maxim it I'any 1990. No va ser

pas I'any 92 I'any de la maxima inversiu, ni tan sots el 91. L'any 90 es I'any yue, donada lit prograniaci6 de

les inversions. estaven ja en marxa i acahant-se tots els projectes i tot just havien contencat aquells altres de

darrcra horn yue tenien una vide d'un parell o trey d'anys. Despres disminuim i ens ahem it trobar till nivell

d'inversio at 91 simile it I'any 88.

I :A i ntament va fer inversions directes d'una handa, Pero ,,it dotar it organismcs que feien inversions

d'una altra handa, en bona part Holsa, que va aplegar les trey empreses que I'Ajuntanlent va crear tot sol at

principi, en tirar endavant el carro de les inversions olimpiques, i que tin cop creades va oferir-ne tin terc a la

Generalitat i till ter4 it I'Estat. La Generalitat no va poder fer front it aquesta despesa i I'[stat, en canvi, va

apujar lit seva participaciu demanudx del 33 per cent fins tin 5(1 per cent, peat anth aixb ens Vain LIUCdal unit

mica curt s. en Cl seniit yue nosaltres haviem calculat yue has fern de pagar Lill levy i vam haver de pagar la

mitat. Aquesta es la situacio real de les transterencies de capital que es produeixen degtit it I'esfor4 inversor

olintpic.

Relaci6 entre els ingressos i el deute viu de I'Ajuntament. L'increment (I'ingressos es molt superior

a I'increment de I'endeutantent. Aquesta tis la diapositiva mes interessant. l: any 88, el presuupost autogenerat

de I'Ajuntament va arrihar it ser (Fun 1,99. l: any 88, els deuces vius de I'Ajuntament dohlaben el nostre

pressupost d' ingressos. E:n canvi. aixu va anar descendint en els any'. 89, 90, 91. 92 per arrihar it 1,66, yue es

lit data actual. Its it dir, el (cute viu de I'Ajuntament en aquest moment es L6 vegades el sell pressuspost

d'ingressos liquidate, es it dir. no el pressupost de la comptahilitat pressuspostaria, sin6 el pressuspost (IC la

contptabilitat patrimonial.

Vostcs when yue els Ajuntaments tenen I'ohligaci6 de ter comptabilitat per partida doble, patrimonial

i entpresarial. cosy yue no succeeix amb cap mes de les admiin stracions ptibliques d'aquest pals, seguranient

en tot el sud ('Europa. No in ha cap administraci6 publica espanyola i poques del sad ('Europa yue hagi let

la contpiahilitat patrimonial, es a dir, que Porten a final ('any un balanc en actin i passiu i till contpte

d'cSplotaci6 anth perdue,, 0 guany5.

FS it dir. yue estem parlant (Funs numeros en CI quats hi ha comptat tots els interessos generals per la

invcrsio, tots CIS interessos generate pet deficit provocats per les despeses de 5uplencia i de capitalitat i it

sohre encara, la necessitat de provisioner el paper dolent, el paper de diticil cohrament pets Ajuntanrcnts.

I'll aquesia situaci6, nosalires estem millor yue una fanillia yue es compra una case i s'ha d'endcutar

anrh una yuantitat yue es similar it quatre vegades els seas ingresses anyals. l: Ajuntantent esta endeutal per

una %rgada 1 mitju els seus ingressos anyals i a rates amh unit tendencia clara it la disminuci6. I:s it (lit-, esta

demostrant unit capacitat d'estatvi que no se It coneix, i per aixb jo volia insistin avui justament en aquest

punt, que cs potser el mes desconegut de I'economia publica barcelonina.

(Free yue I'efecte de la nova comptahilitat es positiu. F's tan dificil yue I'[stat espanyol ha hagul de

dollar una prbrroga AS ajuntamenis per poder presentar els sells balancos de I'any passat, que esia a previst

Pet 31 de desemhre (let 92 i ara unem it finals d'ahril.

E:n tot car, JO crec que I'etecte (I aixo sera positiu a Barcelona i a tots els denies municipis pcrqLlC ell's

situara en una posici6 real, molt mes real de la que sernpre haviem estal i, per aU ra handa. generara tines

demander que ara explicare, que penso que hauran de ser escoltades perque tenen una ran de ser hastant

logica.

Nosaltres, ('altrt handa, hem creat unit nova estructura gerencial, ens hens organit/at en amhits, que

Son conju its organic/anus molt mes amptis yue les antigues arees de I'Ajuniament amh motta rues capacitill

prbpia de decidir les sever operacions.

Hem reatitzat operacions de millora de I'estructura financera durant I'any 92, hem let una edicid de
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bons sannnais• , Cs a du, ell Cl mcrcat public Iai Hies, Cl (]Lie ens ha pones allM ile cis flushes denies. es a

dir, pour Cl dente curt anmh maduracions Hies Ilargties. Hem prorrogat el pressuspost. peril aixo no representa

per it nosaltres una gran diticultat, no atura In ntaquinaria municipal: el piessuspo.st del 93 no es pas molt

diterenI al pressuspost del 91 1, per altra handa. ens permet una reflex to Ines profunda sohre els noun e'cenaris

que efectisannent representa I'any 93, 1 esteni it punt de tancar I'acord sobre el tinan^anient suplententari de
Ies inversions olinipiques de Ilolsa.

I'll detinitiva, 1 molt resuntidament. I'eslor4 positiu (lei 92 es pagar, en 15 anys. Pagar-ho en 15 anys
nit iva pagar-ho en molt nmenvs temps del que portent pagant les auopistes, que portent 25 anys pagant-Its

i encara seginni pagant, tot i yue les cosec yue nosaltres hens let no tenon villa interior a lit Lie lc.,, allloplslcs.
sin6 seouranlent en molts casos molt similar. coin stria ci cas de les Rondes.

Propostes de cars al Iinancament dels governs locals

Passem ara al terreny de les propostes, yue cs aquest yue acabo d'anunciar. Propostes, de Cara al
tinancament local, penso yue estem en conditions de Plante,jar, i yue ja han estat plantejades. VostCs
sahen yue va haver-hi una reuni6 del G- 7, grans ciutats espanyoles, yue sun les ciutats periteriques
Tines important;,, Bilbao, Barcelona, Valencia i Sevilla, Ines la gran ciutat central, yue es Madri._i, Tiles
les dues ciutats yue, sense estar tan amunt en poblacio. tanniateix sobrepassesn els 500.000 habitants.
yue sun Saragossa i Malaga. Aquestes set ciutats s'han reunit i han demanat, primer, yue els ajunt.,men[s
poguin revisar cis cadastres per trans, es it dir, anar it Lin sistenia anglosax6 o america de v aloraci0 lines
continuada de les propietais i no haver d'atrontar cada 4 it 5 anys una petita revoIuciu Fiscal per la
sobtada revaloritiaci6 de tots cis actius.

L'autoliyuidaciu de I' impost sobre les activitats econontiques, que vol dir yue s'actui anth ayuest nnpost

igual coin actuent en la renda. es it dir, (]Lie in gent pugui declarar-se d'alta o de baixa, i proposal- la quanlitat

yue ha de pagai confornle a les normes yue li venen donades en uns intpresor (Inc siguin explicatius i

evidenInient amh el rise de no cohrar si la inspecc10 de I'Ajuntament o la capacitat de requeriment (leis

serveis d'hisenda (le I'Aj1.111tamen1 no arrihen fins aquella persona que no ha licelarat, es it dir, carregant-se la

carrega de la prova anant en contra de I'AjIintantent i no en contra tie les persones. Hi ha. evidentnient. una

certa dificultat. sobre tot per aqueIIs ajtinlaments yue potser no tenon nitjans de ter-ho. Nosaltres pensem

(]Lie tenint nitjans de ter-ho i de tel ja vam dedicar trey meson it nillorar la yualitat (lei padre inicial: s van

resoldre Ines de 30.00(1 consulter I per tans, Si vam poder fer aixo, per quo no podriem to Lill sistema d' inspecci0

i autolignidaciu.'

Reforma del tramit de cobranient de 11unltes: aquesta es una de Ies grans vergonyes d'Auest pans, Lill

(leis grans enganys I una de les grans falsetats. Les nunltes no es cobren, no ens enganyent, i a Barcelona, yue

es cobren molt, es cobra Lin 30 (h, i perque ens hem posat molt seriosos amb aquesta materia. I aixo es degut

a tin sistenia de notifications I garanties.

Participaciu en cis impostor torts, i concretannent en I' impost sobre fa renda de les persones u siques, 1111
dire aIh quina quantitat. No voles contpetir anib les autonomies.

Les grans ciutats espanyoles es prociamen autonontisles i regionalistes. no contraries it Its autonomies,

si116 yue pretereixen que primer s'obtingui el tan16s 15 '7r de retenciu directe de I'IRPF it dins do cada

antonontia per segIiidantent, plantejar In prop ma participaci6 de Its ciutats en ,quest impost, que en liefiniti-

va es Punic (]Lie pot dollar al finan4anent municipal Lin caracter Tiles automatic. Liles flexible, Tiles entenedor

I mcnys trauniiitic que aquesta mena de grans males notfcics que apareixen cada quatre o cinc anys ,it cis

ntitj ins de connuticaciu.

Per tart, oarticipaci6 en cis impostus forts I. finalment, subvenci6 de cinc punts en cis interess,5 del

deuce general anth i101III deIs desequilihri, de circulant, es it dir, den dente general a aflorat, nits hen (lit, pcI

11011 sistenta de contptahilitat.

Les corporations locals s'han trohat davant d'un sisterna hancari quc cis Iii coneix molt nill'n' Ies

debilitats I tragilitats gracies al 11(111 sistema de coniptahilitat. i ayuest esfor4 de sinccritat hauria de see

primal. I gual tone es prima a craves del pia de la vivenda anh 5 punts el tipus d'interes a partir lie) pressuspostos

generals de I'Estat, de lit mateixa forma s'hauria de ter anih cis ajuntaments pel fet de declarar nillor quina

es In yualitat del sell paper, dell seas interessos potentials.

Hi ha unes estimations molt rapides. Potser el deuce total dels numicipis espanyols sigui 11'un hili6 de
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pessetes. Aixo (aria que si en, hagues,in (IC subsencionar an d) 5 punts en els credits corresponents.

pcl retinan4anient d'ayuests dcutes existents el pressupost de I'listat espanyol hauria d'ategir 40.000

milions en le, ,eves particles anuats. Pero Its 9.000 corporations locals espanyoles de caracter muni-

cipal -ja no compto les diputacion,, mancomunitats i altres - estarien jugant on paper molt me s anniia-

dor de la Vida econonriCa del yue estan jugant en aquest moment que se senten totes aclaparades pel

pes de la seva situaci6 tinancera.

CaIdria ategir la demanda a lit Generalitat, yue comparteixen la majoria dell ajuntaments Catalans, de

dotar el tuns autonomic de cooperacio local. No es aquest el terra d'avui. Ili ha hagut una man iiestacid (Jet

president de la Diputaci6 hasat en uns estudis de lit Federaci6 de Municipis de Catalunya demanant yue

1' 1 25 `i del pressupost de lit Generalitat, net de transferencies als propis ajuntaments i corporacions locals,

tits (lestinat it la fundacin del tamosissim i non nat tons autonomic de tooperaci6 local, (Inc tindria un ahast

(IC 14 6 15 mil milions de pessetes, amh el que aixo pugui representar per it cadascun del municipis. Vostes

-lit s'iinaginen el clue aixo representa per Barcelona. yue ella mateixa, si agatem I'Area Metropolitana, es la

meitat (Ie la pohlacio catalana i Si agatem la ciutat estricta, es una mica mes d'una quarta part.

Una bona part de les solutions als nostres prohlemes vindria de la realitiaci6 d'aquesta promesa,

(]tic tC cl sell origen it I'any 1985, it I'Assemhlea de la Federaci6 de Municipis de Catalunya it Reuss

quan cl Conseller dF.cononria de la Generalitat va anunciar la creaci6 d'aquest foes yue despres no ha

existit mai.

L na reflexiti que si ni'atraveixo a fer: si aixo no es fa. no _tit aqui sin6 en altres autonomies, e1 yue

passara es que s'ohligara moralment als ajuntaments a ser anti-aulonomistes, d'alguna forma. F.s a dir, it ser

autonomistes malgrat ells. pcryue si tos pel seu interes, haurien de mirar que I'I:stat trans tens el minim

possible a Ies autonomies, de forma yue la base sobre la qual s'aplica el percentalge yue I'Fstat dc,tina AS

ajuntaments, al no ser minvada, permetes till finan4ament mes gran de les corporacions local,. Ara, cada

vegada Lille I'Istat fa una transterencia nova, cada vegada que es parla de revisi6 del si,tema finanancer

autonomic, it nosaltres se'ns divideix el cor en dos. Jo, corn it catala. die -lit era horn,,, i coin it responsable

municipal dic "ai, in, ai,,. Perqui e, evident que la base neta sobre la qual Cl Ministre d[conomia en, rehra

cl dia yue I'anem it huscar per nodrir el nostre tons de cooperacid local sera tries petita. Per tant, tent ayuest

forts, pcryue Si no el tent estern ohligant a generar unit dialcttica que es, internamcnt. desagradahle i tins i tot

pcrillosa.

Prohlenres especifits de I'Ajuntament, _lit ho hens dit: despeses de capitalitat i do suplencia, terra no

resolt, el principal dell prohlemes.

1 It ha despres. Cl deshloyueig de la Carta Municipal, yue a veg,ides _lit cnr to ha,arda de parlar-fie pcryue

tit dell anys yue la varem conten4ar it revisar i encara hi som, i es evident yue la Carta Municipal "'ha de

poder ter, pcryue it nivell tccnic i it nivell politic no hi ha cap prohlema yue impedeisi la seva aprovaci6. 1{1

yue passa es que no pot Sol tit- una Carta Municipal nova despres de la yue hi has a. de I'any 1961, yue no

tingui corn it minim la ntateiva amhici6 que va tenir aquella: i aquella va tenir I'amhici6 i t'encert (Ie regular

I'entorn metropolita de Barcelona, primer creant la farnosa comissi6 d'urbanisme i serve is corn hills I fire,

endavant, ]'any 74. creant la Corporaci6 Metropolitana. Fs logic yue la Generalitat en tin moment de la seva

evoltici6, consideri que ha de ter tall Li rasa de les cosec pre-existents i per tart partir de iero i conren4ar amh

till nou sistcnra comartal igual al de I'any 33.

Pero tamhi Cs evident que aixo no fa justicia it la realitat, i que la realitat es Lille CIS InUlliCipis Cie

I'entorn de Barcelona tenen line, interrelations amh cl nostre municipi de till nurgnitud que tan ahsoltoanient

necessari yue els prohlemes duns i d'altres es puguin entocar, al Men,, parcialment, (I'una forma conjunta.

I.'Alcalde de Bilhao em deia ahans d'ahir que cada dia entree a Bilbao tries de 301) mil cotues. Jo It vaig

preguntar quails cotxes In ha it Bilbao municipi, i cm va dir que 3110.000. l.a reacci6 inntediala nieva va ser

dir-li Lille el prohlema no esta en cis cotxes, cI prohlema esta en Bilbao, pcryue tenen null detinida la w\ it

ciutat, pcryue resuha Lille lit meitat de la gent via en Lill municipi on no trehalla. Fs Cl municipi cl Lille C'Aa Mill

definit, es la ciutat real lit yue estu nral detinida i la yue haurien (IC solucionar.

11i fi. noires (lit yue 110 seria ho yue la Carta Municipal de lit deniocracia tos menys comprensiva i

]])env', ;unhiciosa, en aquest sentit. Lille lit Carta Municipal que es va to I'any 1961 .

I'el que fa al transport metropolita, cal la negociaci6 dun nou contracte programa i lit participaci6 do la

Generalitat en el tinan4ament del dcticit del transport, tal corn succeeix en attics comunitats autonomes. I

concretament aquella altra Clue to Metro. clue es la Comunitat Autonoma de Madrid.
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I'erspecti%us econontiques de la ciutat

Barcelona ha guanyat una aposta: deniostrar que me, uferta reporta tics demanda. Jo in'he trobat, en
cls anys Line han precedit at 92, amb un sit.logisnte yue afirntava sempre que el yue havia de ter I'Ajuntantent
cra rehaixar intpostos per evitar perdues de Ies contpanyies taxades.

Suposent el cas dell aparcaments: les entpreses consesionaries dell aparcaments del passeig de Gracia
cin deicn que els tregucssim I'impost de radicaci6, perque la rotacio de lee sever places d'aparcantent es

molt haixa i per tart no fan henefici. No se-I's acudia dir. «posin rtes guardies urhans, facin que els cotxes

no aparquin sohre les voreres del passeig de Gracia i aixi farem negoci nosaltres i podrenu pagar flies intpostos».

No se-I's acudia; la psicologia dominant era la psicologia in althusiana de pensar (]Lie tot aniria sempre estret

i malament i que. per tans, el millor que es podia fer era anar it I'Ajunt:unent it dentanar una exenipci6 fiscal.

Amh els hotels els podria dir una mica el mate ix. Sentir plorar at grenti huteler, norntalntent, perque lit
taxa d'ucupaci6 era tans i tant haixa, que no Iii havi prow promocib de la ciutat, i que en definitiva el que
s'havia de fer era donar algun tipus de subvenciO o perdonar algun impost. 1 he, la ciutat ha multiplicat per
dos la seva capacitat hotelera i les cases d'oeupaci6, Ilevat de dos meson, que han estat genes i setenibre, molt
dotents (cons sempre), no han haixat.

I:n tot cas jo crec clue hem guanyat aquesta aposta. No sempre la creaci6 de rates oterta comporta flies
denianda, pert en el cas do Barcelona hi havia claranient una situaci6 d'infrtdimensionantent de I'oterta en
niolts sectors.

Ili havia tin prohlenta Lille calia atirontar. que era decidir per on tallavem, si es que no lenient uferta o no
lenient demanda. Ara sahenu Line en bona ntesura, i no dic en tots els sectors, peril en bona ntesura era tin
problema d'olerta, perque Lilian rates oterim. men ens demanen.

Aixo passa amh tot. Passa amh el transit, passa amb els hotels... Deia Santiago Roldan. d'una manera
molt espressiva, el dia clue es va treure I'ultim con de ICs ohres del nus do lit Trinitat (que practicantent varem
0cure el con i els cotxes ens van atropellar in ntediatani rat I: ,A Barcelona dbna gust, perque totes les obres,
en quan s'inauguren, s'omplen' .

Aquesta es la sensaci6 que d6na aquesta ciutat, de ser una caldera Line esta sempre plena de vida i
energia, no aquesta ,ituaci6 d'aulopistes en tillg del desert. de trens yue passer per flocs on no hi ha estacions.

Jo recordo de petit, quan anava anub el nteu pare Lie viatge als 16 ant's, done'. ell havia dFanar it vendre
medicines per tot I'spanya per guanyar-se lit vida i als fills senns enduia un each any, que quan arrihavenu it
Nasaura i it Vitoria, que tenien «tuero", ens trobavem amh una coca quejo no havia vist min. que cra c irrers
encintats amh Ilunts sense cases. Jo estava acosiumat it anar it Can Guineueta it lei catecisnie i it la Guineueta
Iii havia cases sense carrer i sense Hunts, i en canvi, hi havia Ilocs estranvissinu per nil on els carrel-, lit cren.
ICs Hums in eren i lee cases encara no hay en aparegut. I:s it dir. que estaven pre-urbanitvat s, per dir-ho aixi.

JO crec que, de dchu. Barcelona Cs una ciutat que ha gnat sempre at Llarrera de Ies necessitate i que Si no

ha tingut Hies demanda ha estat perque no ha sahut truhar I'oterta adequada. Crec Line aixo cs Cl que I'any 92

dentustra. Es la nleva hipbtesis. (pie sutmeto at sell ntillor criteri i, per descomptat. it la discossi6 (]Lie In I)Llgtli
haver en aquesta xerrada.

Els indicadors ho (linen. t, oterta hotelera ha passat do I S.00O a 32.0(10 hits (Madrid en to 40.01 X)). I

I'ocupaciti hotelera, anih una capacitat que Cs I'7 vegades rocs gran que fa quatre anys, es manic en in 60

per cent el Hies de novenuhre.

FI ntoviment de I'aeroport ha arrihat als 1(1 milions. els wmiats deli milions de passatgers, aqucst any.

I taviem pensat quc en serien S. (Juan es va planificar, i Line I'aeroport podia durar per mCs anys, done'. esta

planificat fins un maxim de 12 tuitions de passatgers.

I.'actisitat Lie cungressos prevista per it I'any 93 es la maxima L1'aquests ultiiris anys. Ids congressos

celehrats a lit Barcelona del 92 han eslat de I'ordre de 315 1 un numero de delegats do 81.920, xifra que

curios:unent es file,, haixa que la del 91, per divet:sos modus -entre altres perque no es contptahilitia aqui tot

el periods olimpie-. La previsi6 de congressos per at 93, que encara es provisional. puja it 76.5(15: i sumant-

to la prohahilitat de cungressos yue estan emparautats es pot prcveure que la sitra es situar'a entre Ies 120.000

i Ies 14(1.0(10 pens ones.

Es it (lit', no estem en una situaci6. repeteiso, en quc les dales ens diguin que cal ser pessiinistes. No cal

ser pessimista. Is pot set- pessimista. si es %ol. peso cap rah indica que se n'hagi (IC ser. i estic parlant dt s del

punt de vista esirictanucnt municipal.
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Ili ha rates Iinies teletoniques , de connexio international : hi ha una potenciacio Intntensa de la capacitaI

d'intercomunicacui d'aquesta ciutat. Ila millorat la qualitat de la telefonia , j a no hi ha aquella queixa

d'entpresaris - Bendiberica. per exemple - que em deien que no es podia parlar entre Granollers I Barcelona.

per no dir el temps que trigaven cada vespre els seas executius en tornar a casa.

Les trucades telefbniques de desembre 1992 son Lin 15Y rues que el febrer del mateix any.

En cis sic ntesos despres dell JJOO s'han instal . lat mes circuits directes que en tot I ' any 1988. En

aquests ,is ntesox , la digilitalitzacio ha passat del 33 (/ al 35 (/(.

Al dc,emhre del 92 hi ha hagut un increment del 28 % roes de Iinies per a la xarxa de caixers automatics

que el rate, de jury.

iii ha una nova dintensi6 dc la ciutat : Els JJOO han perntes superar cis factors lintitatius tradicionals

per al desenvolupantent de Barcelona . Afegire algunes lades mes a Ies que ja he ofert sohre hotels i aeroports.

Trimsit

(!c de la Ronda de Oult: Les hores Punic, d'aquesta Ronda Se situen entre les 9 i Ies 10 del mati. La

capacitat maxima es en torn dels 1.500.

Us de lu Ronda Litoral: Les intensitats horaries maximes canvien segons la direcci6, es a dir, a la tarda,

entre les 18 i les 20 hores, es la direcci6 Besbs la que va carregada, i al mail, entre 8 i 10, es la direcci6

Llohregat la que va carregada. F.Is camions dormen al Pohle Nou.1.A. Acehillo. el director tecnic de I' IMPl1,

explicava I'altre dia en kill article molt clar a La Vanguardia que cs el que estava passant amh Ies Rondes. A

le,; Rondes esta passant que hens primat roes viatges de carillons a Barcelona dell que hi havia abans. 'l'ots

recordent cis captions del carrer Mallorca o el carrer Valencia que no ens deixaven donttir, i cis del Paral.lel.

i la circulacio de la Mcridiana...

Doncs be, tot aixb ,'ha suprintit amb les Rondes, i ha passat alguna cosa mes, que deli captions que

passaven per la B-30, no 30 'Y( s'han ficat dintre de Barcelona, perque travessen Barcelona sense pagar i

sense sentafors. Si van per la B-30 pels carrils centrals, paguen. Si van per la cal4ada lateral, tenon sentafors

i una congesti6 deseonnutal. Si van per la B- 10, que es el Moll de la Fusta, Ili paguen Ili tenon sentatorx.

Ara he, la 13- 10, que es la Ronda I.itoral, no esta teta perque el, captions que van de Valencia a Franca

hi passin. peril hi estan passant. Per tant hem aplicat una mesura de limitaci6 dell cannons de mes de 0 tones

de 8 a IO del Mali i de 6 a 8 de la tarda, que son les bores justament on les puntes sobrepassen les maxintcs

de capacitat.

A/tarramints

Notable increment de les places d'aparcantent Municipals 82-92 i de les places privades existents.

Aparcantents privats de concessi6 puhlica passen de 16 el 1982 a 52 el 1992.

Ohre'.% uovc.e do rlata,t;ueraol

Aqui hi ha les obres que s'han realitzat gracies a I'esfor4 olimpic. Diguent-ne olimpic, pm-6 en realitat

tenon molt pot d'olimpie, perb hens acahat dient olintpic.

Aqui s'han invertit 27.000 milions de pessetes, es a dir, en cosec que la gent no veu. Si pensent una

mica, fa pots anys hi va haver inundations molt intportants, molt (testacadantent al Poble Nou, petit tamhe

a Ia Zona Franca, a la placa Idelfon, ('etch. etcetera.

La caparitat drl.1 (ol. lcrtors

Es imprexionant la capacitat del collector del Bogatell . que fa passar, en plena carrega , mes de 100

metres cuhics per segon . que es Iota I'aigua de I'Ebre sortint al star Lill dia d'estiu.

I aixu es nomes Lin col lector, perque hi ha el del caner Ginebra . el del Poble Nou, el de Print... "Tots

,,ahem el que eren aquextes zones abans d'aquestes infrastructures.

Aquest estorc ha let disininnir molt notahlement Ies zones previsiblement inundahles re,pecte I'any

I988. Ili ha zones clue ex ntantenen coin a peril loses. EIs teenic ,, per altra handa i molt saviantent des del sell

punt de vista , i fan el que han de ter, ern volen convencer que no tot esta fet I que shade seguir invertint en
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IaveeLiCram. I ju ITT" 110 creC. Id yue pa„a e, yue. Lie moment, CI yue nuxtltre, hens tel e, a(lunsar en '_(I o
anys le, inundations yue en Liam de retorn. Nosaltres ire tenim una alta pruhabilitat d'inundar-nn, anih

pluges de return (e 50 any s, cs it dir. i es prudueix una pluja de le, que e, produeixen cede 5O any,

Aleune, (I aque,ie, tunes inundahles es pollen solucionar unih facilitat, cum les de la Riera Blanca.
lanes altres necessitarian una invers,iti forta amh interceptors de Here, (lit(' envier I'aigua cap Cl I_Iuhregat u
cap el Be,bs. Fin definitive, la millora Cl, molt i molt considerahle.

[,'it una serie de sector,, estem invertint ('una forma important. 'fenini en marxa en ayuest it ontent
I'ampliaciu de la Fira, Montjuic 2. Limb una societal patrimonial tot just crea da. it mitge, per la Kira i la
Canihra de Conier4', I I'expectativa immediata de convertir le, Arenas en on palau final.

I tenini per altra handa la perspectiva d'un gran palau de cungressos per nte, endavant, it la Vila MITI-
pica, yue no hi heni renunciat, perb yue avui no extent encetant peryue no es pot encetar tot it I'hora. Ili ha at
rnateix temps Lill prujecte Lie pal an de con ye nc tills mes sic qua el gran Palau de congressos, it la Iona ;(ta (e

la Diagonal, tocant it I'hotel Juan ('anus I.

"I'enirn fin, I tot ,ituacion, intere„ant, en el niercat financer peril no vull allunyar-me taut del Lille es
estrictament municipal. Per it ill( ayuest e, Lin testa sentimental, peryue recordo el paper importantissnn yue
va tenir Co Ramon Tries Fragus, quell tornant ('Lill viatge als F.stats Units coup tint yue yarn fer per promocio-
tar Barcelona I'any 86, despres del nonienament de Barcelona cum it ciutat olinipica. A Chicago yam quedar
nteravellats de la potencia del niercat d'opcions I de fatal, d'aquella ciutat. ytte havia estat la gran capital de
la Bursa i yue va perdre ayuest Iloc en favor de Neti York, pro que de,pres va reaccionar amb ii ercats
d'especia-litat. AquI is on vat neixer la idea Lie] Mercat de Futiirs i Opcions de Barcelona.

Tamhe vtill parlay Lin moment de rnercat inmohiliari, (e I'evoluci6 del, preu, i tenihe de I'evolccit de
lit lase ('afar.

I. ( 1 0/lit 10 /tyro dr I ( ' /I(/( I dc' I'llahitat,ie /975-91, Catyntrat amh Madrid

I: important no cs laja sahuda escalada monumental del preu real en els anys (e le hiper-intlaciti quasi
(tries (e I'habitatge, ,in6 el fet que s'hagi frenat agfiesta pujada en ek dos ultih is anys. I el fet tam he meny,
conegut yue el preu real va ana r baixant. Id preu real va baixar, Lie fet. des de I'any 1974 tins el 1984, i 10
anys de haixada (e preu real. cs it dit', (e petits increnients Lie preu inferiors at creixernent de I' index general
(e pre us ,Lin molt, i provoquen una davallada molt considerable del preu real de la vivenda.

Aixb es va recuperar en pocs anys, pencil yue I'any 88 yarn arrihar al nivell de preus reals de I'any 74
i la continuacib posterior de la intlaciti del', preu, de la vivenda va portar Ics roses rout nits amunt qua els
preus reals de I'any 74. Aixo s'ha acahat i el', preus romancer it baixar de noU.

Linlait; I'IP(' Pair 199'

Barcelona esta senipre per sabre. Barcelona cs unit ciutat cara, peril Barcelona no es me', Cara que IC,

ciutats igtial de gram yue ella. A mi no se m'ha dcniostrat. Segurament jo els hauria ('haver portat nics

fades en ayuest ,entit. No disposo d'elies, perb en principi no tine demostracio de yue Barcelona sigtli sic,

cara del yue tore.

P1 yue si yue se es yue la carestia relative (e Barcelona no semhla incremental-se, ,in6 qua en I'ultini

any senthla disniinuir i ens Vii acostanl it I'evoltici6 dels indev., de preus del conjunt de ('atalunya i ('I?spanya.

I.'anir

A I'any 91 heni arrihar it tarty una taxi d'atur igual yue la niifjamt europea. 1:1 let yue Bai'celona e,tigui

igual yue Europa Cu la taxa (fatal no to per yue ,Cl (olenf. Ayuest let es relatiu. (epen de le, ciutats (e Ies

gLials pedant. Jo astir segur yue it ColOnia o it Manchester o it Birmingham, etcetera, hi ha taxes d'atur rtes

altes yue a Barcelona.

No ni'atreveixu it pronminciar-nie ,ohre quina writ I'Cso!uci6 de I'atur, peryue esteni parlant Tuna

ciutat, i una ciutat es una econumia oherta per definicib. Fn Lin pals potser el 10 o 20 per cent lets sCas

intercanvis son exteriors i la recta interiors, i en mina ciutat el 50 6 6(16 70 per cent dell semi, intercanvis son

exteriors i per tart es molt dificil fer prediccions.

Fin tilt cas, ja hem visI quire ha sight I'evoluci6 fins era.
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Barcelona ven it ('estranger

?Is voldria dir que el yue estem Pent it Barcelona es tractar de millorar les nostres expecLUives pet till

yue la base d'exportacio de la ciutat sigui ben aprofitada, al maxim. Unit ciutat que to actius i ell sap explotar

pot mantenir millor yue una altra el seu nivell d'activitat.

Nosaltres considerem yue Cl 92 ha portal a Barcelona dos actius importantissims, prestigi i <<know

how Tothom sap que es Barcelona, on esta. Em deien els expositors del Salo Gaudi, quan vain sear it la

inauguraci6 anth el president Pujol, yue abans, quan arribaves i defies que venies de Barcelona, et preguntaven

una aura vegada d'on eres, et feien esperar mitja hora i al final et feien passar perb una mica a disgust. Ara et

fan passar de seguida i a mes it Ines, amb tin somriure. Atxb val molts diners.la inversi6 yue hem let en

capacitat de venda dell productes privats de Barcelona es molt important, pet-6 tambe dell productes publics.

de la tecnologia de produccio dell serveis publics i tambe de la de serveis d'organitzacio i de construcc16.

Per tant, nosaltres, ara, ens estem concentrant, d'una forma important, en vendre. en hussar met-cats per

aixo que Barcelona te.

77 !BS:1

I tllpresa (Iassessoranient en plans estrategics i assistencia en tecnologia. Aqui tenim Cl II slat dell

Plans estrategics yue s'han tel des de Barcelona a traves de I'empresaTUBSA. D'Espanya hi ha una dovena,

de I'estranger tambe... L.a nostril gent esta assessorant CIS plans estrategics de moltes ciutats.

I'UBSA es una empresa que posa en el mercat tecnologies urbanes, es a dir, de producci6 de serveis

publics urhans, des de Costa d'Ivori o la Republica Dominicans fins I'ajunrtment de Praga...

Barcelona I'ecnologia

1._rent/rh' tI uhu let lwlogia etptmuhlr . dt' lnviee(Cs tet nnlr^;irs lideruts.

I. empresa Barcelona Tecnologia es una empresa fundada dins del grup d'empreses d'Iniciatives S.A.

1: Ajuntantent va crear una empresa de capital rise en el sentit generic, que es Iniciatives, i Iniciatives va

crear 34 empreses, mes hen dit, va crear-ne 18, i una de les IS sa ser una empresa de capital rise pura, yue

es deia Barcelona Impuls, i aquesta va crear-ne mes. I quan se'ns va plantejar la possibilitat de privatitiar o

semi- privatit/ar Inciatives, el que vam fer va set- ajuntar la mare amb la filla, per dir-ho aixi, casar Iniciatives

amb Barcelona Impuls.

B.T.S.A. cs una empresa que es va crear sobre la base del model de la Universitat de Giitehorg, que

preten polar en el mercat la tecnologia provinent de la investigacio feta pets professors untversitaris i alunnms

(I alguns cursos d'algunes tiniversitats, principalment politeeniques. Aixo to unit enorme dificultat it I spanya

per prohlemes de tipus juridic i burocratic, pet-6 en tot cas. amb tin exit relatiu, encara molt modets. B.T. dell

haver creat una bona dot/ena Lie productes noun, sofisticats, i est3 ara en on moment molt intcressant.

Prvjeete.c en ell quwLh BBureelonu hi lrurNri(ru, finunsut^ husieunrent per la Conuutitul Lnrulre^r

Id Ines conegut cs el Gaudi, que csta dins del macro-projecte Polls. Aquest es till projecte d' investigaciu

tluc el que preten es arrihara tin sistema universal de control del traffic de les ciutats. amb una tar eta intelligent

que permetcs al mateix temps pagar les autopistes, pagar eIs ponts o tunels de ]it ciutat, fins i tot arrihar it

pagar cls aparcaments del centre.

Sapiguen que en aquest moment esteIn posant en Inarxa, i espero que es rcalitiara dintre de poc, una

empresa nova amh I'objectiu Lie polar en venda en el m6n no ja la tecnologia Urbana de serve is urhans. sin()

]it que ]it gent reconeix que Barcelona te, despres d'haver vist 3.5(X) milions de personcs cis .loss Olimpics

durant 15 dies. Que son ores cores: una, capacitat d'organitiaciu de grans esdeveniments molt complcves:

dos, capacitat Lie construcci6 (1'escenaris i infrastructures diiIcils: terser, capacitat escenografica, de let-

cerinu>nies intportants i atractives des del punt de vista escenografic.

Si nosaltres aconseguiii que unit part del contracte que s'hagi de fer per construtr ell trees d'alta

velocitat entre Leningrad i Moscou vingui sap aqui. yue hi ha una possihilitat de fer-ho, ho portarent cap

aqui. I Si aconseguim (]Lie quan al con slid d'America es fact el taunts Pont de Colon. colt ditien ells. que es
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cl yue ha d'c,curcar en >OO kin la di,tancia que hi ha colic Montevideo i BliCno, Aire, i to dc Monirv deo
cl port reaI de Buenos Aires, yue ja hauria de ser-ho, done, ter-ho nosaItres des d'aqu1.

Nosaltres hens tingut un paper destacat en I'organitcacio de les ciutats europees. Ilan treat el lgrup
d'F,urociutats, I'assemhlea constituent (lei qual va ser it Barcelona i ens hall elegit com a ciutat que presideix
el Consell de Municipis i Regions d'Furopa i aiO no pensem que sigui una casualitat on Ii donem una
importancia purament protocolaria. Creiem que forma part d'aquesta estrategia de Barcelona de vendre's. en
el millor sentit de la paraula.

Conclusions

NI'agradaria dir que no em scmhla necessari polar massa enfasi en afirmar que les perspective'. de
Barcelona en aquest 93 no son negatives. Creiem yue Barcelona ja es una de les grans ciutats d'tiuropa. que
s'ha confirniat com a tal, yue s'ha de consolidar, que s'ha de projectar. Creiem que, a mes, Barcelona ha
comen4at a guanvar en un aspecte immaterial, intangible pert) enormement important, potser definitiu, yue
es el de la conduct, ciutadana, la urban tat, la disciplina viaria, la vida social, la Iluita contra el soroll... Item
posat en marxa amb exit fins i tot experiencies de jList icia rapida en aquest pals, coca que es realment xocant
i nova. Efectivament, en aquest, ciutat s'ofereix qualitat de vida.

En aquest sentit, jo faig una crida contra el derrotisme, contra I'esperit patidor. Ja sabem que a tots ell
socis del Bar4a els agrada patir. quart entren al camp de futbol i veuen correr a I'extrem esquerre de equip
contrari, saben que patiran. Pert) jo facia una crida contra I'excessiva aficio a patir. perque no ens ajuda

Jo els convido a vostes a la confian4a en que podrem mantenir i desenvolupar la posicio obtingud.i.
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