
3. Estat de la qüestió dels projectes estratègics 

Dels dotze projectes estratègics del PAM, a continuació se n’expliquen breument tres as-
pectes: els objectius, les actuacions efectuades el 2016 i les actuacions previstes a mitjà i 
llarg termini.

Connectem les carreteres amb la tecnologia: fibra òptica 
en les carreteres

L’objectiu d’aquest projecte estratègic és desplegar canalitzacions buides al llarg de la xar-
xa de carreteres de la Diputació de Barcelona aprofitant-ne el seu manteniment ordinari, 
amb la finalitat de promoure i facilitar el desplegament de xarxes de fibra òptica per part 
d’operadors privats que igualin les oportunitats d’accessibilitat a les xarxes digitals de tota 
la població amb independència del lloc de residència o d’activitat econòmica. Aquesta ini-
ciativa es realitza en coordinació amb la Secretaria per a la Governança de les TIC de la 
Generalitat de Catalunya, que és la responsable de fixar les prioritats de desplegament 
atenent al Pla d’estesa de la banda ampla a Catalunya. 

L’any 2016 la tasca realitzada s’ha focalitzat en la planificació i el disseny del projecte, con-
cretant-ne els esforços tècnics i econòmics que requerirà, per tal que la xarxa de fibra òp-
tica a Catalunya respongui a una estratègia de configuració d’una xarxa connexa que pro-
gressivament també pugui respondre als requeriments de les noves «carreteres intel·ligents».

Globalment, el projecte es desplegarà durant els propers 3 anys i abastarà 59 municipis, 
amb un total de 231.000 habitants, 260 quilòmetres de xarxa i una inversió global prevista 
de 18,2 milions d’euros, per tal d’incrementar la connectivitat municipal un 55%, que impli-
carà passar de 106 municipis amb cobertura a 165.

Connectem el territori amb l’energia verda: biomassa i 
energies renovables

L’objectiu d’aquest projecte estratègic és desenvolupar la producció local d’energia renova-
ble per tal de reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i, alhora, promoure 
l’estella forestal per a usos tèrmics als edificis i equipaments municipals i com a eina de 
prevenció d’incendis, en el marc d’una estratègia de gestió forestal sostenible de km 0.

Durant aquest mandat la previsió és actuar en 95 edificis municipals i aconseguir més 
d’11,6 GWh de producció d’energia renovable, si hi incloem l’energia fotovoltaica d’auto-
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consum i la solar tèrmica. Si s’acota exclusivament a la biomassa, assolirem un mínim de 
6 MW de potència en 25 equipaments, als quals s’ha ofert suport tècnic i econòmic, enfront 
dels 3,7 MW actuals, amb una reducció de més de 2.000 tones anuals d’emissions de CO2 
i una gestió sostenible anual de 23.000 ha equivalents. Malgrat tot, aquestes previsions que 
s’han elaborat durant l’any 2016 s’han de considerar provisionals, perquè aquest projecte 
té un contingut i un calendari supeditats a les concessions dels fons FEDER de l’Estat, tram 
en el qual es pensa incloure les accions en l’energia fotovoltaica d’autoconsum.

Connectem els espais naturals amb el benestar de les 
persones: Vies Blaves Barcelona

El projecte Vies Blaves Barcelona consisteix en la connexió, seguint el model Green Way 
europeu, dels eixos troncals d’una futura xarxa estructurada de camins i senders de la de-
marcació de Barcelona, amb l’objectiu d’impulsar el turisme d’interior, un lleure saludable i 
el desenvolupament econòmic i social del territori.

Atès que connectarà la muntanya i el litoral, des dels Pirineus fins a Barcelona i el delta del 
Llobregat, es tracta d’un projecte de gran abast, que té un pressupost global aproximat de 
25 milions d’euros, el 100% dels quals anirà a càrrec de la Diputació de Barcelona. Després 
d’un 2016 orientat bàsicament al disseny i la planificació, a la resta del mandat es disposa-
rà de tots els projectes necessaris, i s’haurà executat entre el 60 i el 80% de cada eix de les 
vies blaves del Llobregat, l’Anoia i el Cardener.

Connectem la població amb el servei de teleassistència: 
Servei Local de Teleassistència

El PAM també ha considerat un projecte estratègic el servei de teleassistència, que ha es-
devingut un servei emblemàtic de la corporació per a l’autonomia personal i la qualitat de 
vida de les persones usuàries que, durant l’any 2016, han arribat a les 72.000, gairebé un 
terç de la població major de 80 anys.

En aquest mandat l’esforç se centra en l’ampliació de la cobertura –7.500 nous usuaris per 
any fins al 2020– i en la implantació de nous dispositius tecnològics i de seguretat per a una 
atenció més personalitzada, amb un pressupost anual de 12 milions d’euros, cofinançats 
pràcticament al 50% amb els ajuntaments. 

Connectem la tecnologia amb les persones (I): Smart Region

El projecte Smart Region té l’objectiu de garantir l’equitat en l’accés a sistemes avançats de 
gestió de la informació a tots els municipis de la demarcació de Barcelona, mitjançant una 
plataforma electrònica comuna. Durant aquest mandat les prioritats són consolidar la pla-
taforma i el seu funcionament, comptant amb un primer grup de municipis que puguin uti-
litzar-la, que seran un 50% dels que es troben entre 40.000 i 400.000 habitants, i començar 
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a integrar-hi solucions verticals (és a dir, específiques d’un servei municipal) ja existents en 
els àmbits de l’eficiència energètica en edificis públics, l’enllumenat i el reg. 

A mitjà i llarg termini, es tracta de contribuir a un millor aprofitament d’aquest tipus d’eines 
tecnològiques a fi de donar suport als processos de transformació urbana encaminats a 
millorar la sostenibilitat, l’eficiència i la participació. En síntesi, es tracta de posar la inversió 
tecnològica al servei de la millora de la gestió dels serveis locals i, alhora, de la seva eficièn-
cia i qualitat, per tal de millorar la qualitat de vida de les persones.

Connectem la tecnologia amb les persones (II): BiblioLAB

BiblioLAB és un programa de la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM) orientat al desen-
volupament de projectes singulars que converteixin les biblioteques municipals en agents 
actius en la creació de noves formes de producció de coneixement a través de l’experimen-
tació, mètodes innovadors i entorns col·laboratius oberts a la ciutadania. Durant l’any 2016 
s’ha realitzat el disseny del programa, se n’han plantejat els objectius estratègics, s’ha fet 
un treball prospectiu inicial per a detectar els projectes que es desenvolupin a partir de les 
potencialitats i les capacitats de cada comunitat local a nivell científic, tecnològic i/o artístic, 
i finalment s’ha avançat cap a l’establiment d’aliances públiques i privades amb altres agents, 
que seran clau en aquest mandat.

La naturalesa estratègica d’aquest projecte, que durant l’actual mandat es materialitzarà en 
noves proves pilot que se sumaran a l’experiència del Library LivingLab de Volpelleres, rau 
en el seu potencial a mitjà i llarg termini per a contribuir a repensar el paper de les bibliote-
ques i la xarxa de lectura pública a la societat del coneixement. Les nostres biblioteques 
tenen el repte d’esdevenir agents proactius en la promoció de noves formes de creació del 
coneixement d’arrel cívica i comunitària i, mitjançant la promoció de biblioLAB, es desen-
voluparan experiències, pràctiques i mètodes de gestió i dinamització que posteriorment es 
podran transferir al conjunt de la xarxa.

Connectem la ciutadania amb l’educació, la cultura i la 
cohesió social: Pla de xoc contra la pobresa

El Pla de xoc contra la pobresa té per objectiu reduir la pobresa i les desigualtats, garan-
tint les necessitats bàsiques de la ciutadania en aquells àmbits on es poden veure més 
afectades per la crisi econòmica, com són l’habitatge, l’alimentació i els subministraments. 
Des d’aquesta perspectiva, es planteja reduir el nombre de desnonaments per impaga-
ments d’hipoteca i de lloguer, millorar l’eficiència energètica i reduir la despesa en submi-
nistraments bàsics de les llars amb pobresa energètica, garantir un cistell alimentari bàsic 
i, a partir d’una perspectiva integral, enfortir el treball en xarxa entre la Diputació i els ajun-
taments de la demarcació.

Durant aquest 2016 cadascuna de les línies de treball ha evolucionat positivament am pliant-
ne la cobertura poblacional i/o municipal, però destaca el suport econòmic als ens locals 
per a la cobertura de les necessitats bàsiques i la inclusió social, concentrat en l’atorga-
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ment d’11 milions d’euros per a la prestació de serveis socials bàsics i 15 milions d’euros 
a través d’un programa complementari de serveis socials bàsics, cohesió social i emer-
gència energètica per a la cobertura de necessitats socials bàsiques, el reforç dels equips 
professionals, l’atenció a situacions urgents, el suport a la garantia de prestació de serveis 
d’atenció domiciliària i de transport adaptat, i les activitats socioeducatives i de lleure 
infantil.

Connectem els ciutadans amb les oportunitats de futur (I): 
plans locals d’ocupació

És un projecte de lluita contra l’atur que ofereix oportunitats laborals a persones en situació 
d’atur mitjançant la combinació de mesures pal·liatives de creació directa d’ocupació per 
part dels ens locals i mesures preventives, a mitjà i llarg termini, de qualificació professional 
i foment de la contractació per part de les empreses del territori. 

El projecte parteix d’una concepció integral d’aquestes mesures, però alhora flexible i adap-
table a les característiques de cada territori. Així mateix pretén incrementar les probabilitats 
que les persones desocupades trobin feina i que la mantinguin a mitjà i llarg termini afavo-
rint-ne l’ocupabilitat i superant, per tant, la noció més clàssica dels plans d’ocupació, cir-
cumscrits exclusivament a una contractació directa, temporal i a curt termini. Finalment, una 
tercera diferència amb els plans anteriors és la participació activa del teixit productiu. En el 
període 2016-2019, s’hi destinaran globalment 120 milions d’euros, a raó de 30 milions d’eu-
ros per any.

Connectem els ciutadans amb les oportunitats de futur (II): 
clàusules socials per a l’ocupació

Les administracions públiques, gràcies al seu poder de compra i contractació, poden ac-
tuar com a motor de canvi de les economies d’escala de productes i serveis amb valors 
socials afegits. En aquesta línia, la Diputació de Barcelona ha aprovat, per decret de la 
Presidència de 8 d’abril de 2016, una Instrucció per a la incorporació de clàusules socials 
en la contractació, un instrument per als gestors de la contractació que permetrà, entre 
altres aspectes, que persones amb dificultats d’inserció social puguin tenir una ocupació 
de qualitat.

A partir de l’aprovació d’aquesta instrucció, les unitats responsables d’impulsar-la han tre-
ballat en la redacció d’un recull de clàusules contractuals de caràcter social, exemplificatiu 
i de caràcter no taxat, i, en paral·lel, en una guia d’aplicació. Aquests dos instruments de 
gestió, que es posaran a l’abast del conjunt de gerències i direccions de serveis de la cor-
poració s’acompanyaran de programes formatius i de sensibilització directiva per tal de 
promoure l’aplicació efectiva de les clàusules, així com també de mecanismes de seguiment 
i control per a avaluar l’impacte a la Diputació de Barcelona a partir de l’any 2017, els quals 
tenen la finalitat d’aconseguir que la Diputació esdevingui una administració capdavantera 
en aquest àmbit.
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Connectem la població amb la pràctica esportiva: pràctica 
esportiva i dinamització de l’esport als municipis

El projecte «Connectem la població amb la pràctica esportiva» pretén incidir en el vessant 
saludable, educador i integrador de l’esport local com a eina per a la millora de la qualitat 
de vida, la salut, els valors i la integració social dels ciutadans i ciutadanes de la demarca-
ció de Barcelona. Aquest objectiu es vol assolir amb el suport a activitats esportives de 
caràcter integrador i educador, i amb la consolidació d’una xarxa d’equipaments esportius 
locals, tant convencionals com al medi natural, de qualitat.

El principal repte del projecte és enfortir el binomi esport-salut, entenent la salut en el sen-
tit que l’OMS estableix al preàmbul de la seva constitució: un estat de complet benestar 
físic, mental i social, i no solament l’absència d’afeccions o malalties. 

L’objectiu d’aquest projecte és assolir el 51% de pràctica esportiva regular a la demarcació 
de Barcelona l’any 2019, incrementant el suport tècnic, econòmic i material que s’ofereix als 
ens locals per a la realització d’activitats esportives saludables i inclusives, impulsant millo-
res a la xarxa d’equipaments en termes de gestió, seguretat, manteniment i eficiència ener-
gètica i, finalment, condicionar una xarxa de camins i senders esportius supralocals que 
arribin als 200 km a finals de mandat.

Connectem el món local amb la transparència, el bon 
govern, la innovació democràtica i l’accés a la informació: 
transparència i bon govern

El projecte consisteix a vertebrar una xarxa de governs locals transparents a la demarcació 
de Barcelona que, a partir del lideratge de la Diputació i la cooperació i assistència que 
ofereix a ajuntaments i consells comarcals per a garantir el desplegament de la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, esdevingui una 
referència de govern obert a nivell europeu.

L’any 2016 les principals tasques que s’han dut a terme ad intra han estat l’ampliació de la 
informació que s’ofereix en el Portal de transparència de la Diputació, d’acord amb els re-
queriments legals, la definició d’un procés de gestió de les peticions sobre el dret d’accés 
a la informació pública i la millora del Portal de dades obertes. Ad extra, en canvi, s’ha 
ampliat el catàleg de serveis de cooperació i assistència que s’ofereix als ens locals de la 
demarcació en aquesta matèria.

Durant la resta del mandat es treballarà per tal que la Diputació de Barcelona i la resta d’ens 
locals puguin esdevenir administracions de referència en el terreny del govern obert, apos-
tant per una estratègia integrada que aglutini la transparència, l’accés a la informació, les 
dades obertes i l’administració digital, en la modernització de les nostres administracions 
locals durant aquesta era digital.
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Connectem amb el procés de construcció d’un país nou: 
autonomia i suficiència financera dels governs locals

Aquest projecte té per finalitat prestar assistència econòmica als governs locals de la de-
marcació i, d’aquesta manera, fer efectiu el principi d’autonomia local garantint la suficièn-
cia financera dels governs locals. Així, es vol donar resposta a la manca de recursos eco-
nòmics que tenen els ens locals per a la prestació de serveis i el finançament de les seves 
inversions, mitjançant aportacions econòmiques i/o l’accés al crèdit dels governs locals de 
l’àmbit competencial de la Diputació de Barcelona. 

L’objectiu del desenvolupament integral dels governs locals, a través de la cooperació eco-
nòmica considerant i respectant el principi de diferenciació, s’articula principalment a través 
del Pla «Xarxa de Governs Locals 2016-2019», el qual desplega la política d’assistència i 
cooperació mitjançant les meses de concertació, el Catàleg de serveis i els diversos pro-
grames complementaris impulsats durant l’any 2016. Amb l’objectiu de garantir la suficièn-
cia financera local, la Diputació de Barcelona va aprovar, el 28 d’abril del 2016, el Pla d’ope-
racions de tresoreria per a consells comarcals 2016 i el Programa extraordinari d’assistència 
financera local 2016. Ambdós eixos d’acció han disposat aquest exercici d’un pressupost 
de 245 milions d’euros i, per al període 2016-2019, disposaran de 964 milions.


