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Convenis

CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE
EL MINISTERI D'EDUCACIÓ I CIÈNCIA
I L'EXCM. AJUNTAMENT DE BARCELONA

A Madrid, a vint-i-tres de desembre de mil nou-cents
vuitanta-vuit, Reunits:

D'una part l'Excm. senyor Alfredo Pérez Rubalcaba,
Secretari d'Estat d'Educació.

D'altra part l'Excm. senyor Pasqual Maragall i Mira,
Alcalde de Barcelona.

El primer en nom i representació del Ministeri d'Edu¬
cació i Ciència, en virtut de les facultats delegades per
Ordre de 26 d'octubre de 1988 (BOE del 28).

El segon, en nom i representació de l'Excm. Ajunta¬
ment de Barcelona, en virtut de les facultats pròpies del
seu càrrec, Exposen:

Primer. El seu desig de cooperar per fer efectiu el
principi consagrat en l'article 14è de la Constitució
Espanyola de 1978, en el terreny de l'Educació, i en
concret de l'Educació obligatòria, respecte a aquells
grups de població, residents en el terme municipal de
Barcelona, que per raons econòmiques, socials, de
residència, etc... es troben en situació d'inferioritat da¬
vant el sistema educatiu.

Segon. La dita cooperació es portarà a terme a
través del Programa d'Educació Compensatòria, les
bases generals del qual han estat establertes pel Reial
Decret 1174/1983, de 27 d'abril (BOE de l'11 de maig),
que tal i com estableix la seva exposició de motius,
desitgen aconseguir uns nivells mínims de prestació del
servei públic educatiu a tot el territori nacional, per
assolir la desaparició de les desigualtats esmentades.

Tercer. L'apartat 4t de l'article quart del Reial Decret
1174/1983, de 27 d'abril sobre Educació Compensatò¬
ria, amb vista a assolir la més àmplia cooperació social i
institucional, autoritza el Ministeri d'Educació i Ciència a
formalitzar convenis, entre d'altres ens, amb Ajunta¬
ments, que desitgin participar en la realització del referit
programa.

Per l'anteriorment exposat, comptant amb l'autoritza¬
ció a què es refereix l'article 2n del vigent Text Articulat
de la Llei de Bases de Contractes de l'Estat, segons el
que es disposa en l'article 4.4 del Reial Decret 1174/
1983, de 27 d'abril sobre Educació Compensatòria i
informes favorables del Servei Jurídic i de la Intervenció
Delegada del Departament, el Ministeri d'Educació i
Ciència i l'Ajuntament de Barcelona acorden subscriure
aquest Conveni de Cooperació d'acord amb les se¬
güents Clàusules:

Primera. Constitueix l'objecte d'aquest Conveni la
realització, durant el curs acadèmic 1988-89, d'activitats
sobre Educació Compensatòria d'entre les assenyala¬
des en l'article 2n del Reial Decret 1174/1983, de 27
d'abril, abans esmentat, corresponent a la Comissió de
Seguiment i Avaluació fixada en la clàusula 5a, la
determinació concreta de les activitats educatives a rea¬

litzar.
Segona. Per a la realització dels objectius assenya¬

lats, el Ministeri d'Educació i Ciència aportarà els se¬
güents recursos financers:
- Amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat de

1988, aplicació pressupostària 18.12.422J.460,
18.500.000 pessetes.

- Amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat de
1989, un cop siguin aprovats per les Corts Generals i

des de l'aplicació pressupostària que, si s'escau,
correspongui, 11.500.000 pessetes.
Tercera. L'Ajuntament de Barcelona es compromet

per la seva part a l'aportació dels mitjans personals i
materials també a la infrastructura necessària per a l'exe¬
cució dels objectius del programa convingut, l'avaluació
econòmica del qual és de 30.000.000 de pessetes.

Quarta. Finalitzada la vigència d'aquest Conveni, l'A¬
juntament de Barcelona es compromet a trametre durant
el mes de setembre de 1989 la següent documentació:
- Certificació d'haver estat ingressada en la seva

comptabilitat la subvenció rebuda.
- Certificació del responsable de la Corporació d'haver

estat complerta la finalitat que va motivar la conces¬
sió de la subvenció.
Cinquena. Dins els 30 dies següents a la data de la

signatura d'aquest Conveni es constituirà la Comissió
de Seguiment i Avaluació d'aquest Conveni que estarà
integrada per sis membres, dos dels quals seran desig¬
nats per l'Ajuntament de Barcelona, un d'ells serà el
responsable del programa, dos per la Generalitat de
Catalunya i dos pel Ministeri d'Educació i Ciència, un
dels quals serà el Director dels Serveis d'Alta Inspecció
de l'Estat en la Comunitat Autònoma de Catalunya.
Aquesta Comissió elaborarà a la finalització del Conveni
una acta-resum de les actuacions.

Sisena. El Ministeri d'Educació i Ciència es reserva

les facultats de seguiment, coordinació i interpretació
necessàries per al correcte desenvolupament d'aquest
Conveni.

Setena. A la informació pública que cadascuna de
les parts elabori en relació amb les actuacions per a
l'execució d'aquest Conveni es consignarà el caràcter
de «Programa Convingut entre el Ministeri d'Educació i
Ciència i l'Ajuntament de Barcelona».

Vuitena. Aquest Conveni podrà ser rescindit en cas
d'incompliment d'algun dels seus termes, per qualsevol
de les parts, mitjançant escrit motivat, donant lloc a
continuació, a la restitució a les parts de les seves
respectives contraprestacions.

Novena. Aquest Conveni entrarà en vigor a la data
de la seva signatura i finalitzarà el 31 d'agost de 1989,
podent ser renovat de mutu acord.

Perquè quedi constància de l'anteriorment exposat,
signen aquest Conveni per duplicat exemplar en el lloc i
data esmentats al principi.

CONVENI ENTRE EL MINISTERI D'AFERS
EXTERIORS I L'EXCM. AJUNTAMENT
DE BARCELONA

A Barcelona, a dinou de desembre de mil nou-cents
vuitanta-vuit, Reunits:

D'una part l'Excm. senyor Luis Yáñez-Barnuevo, Se¬
cretari d'Estat per a la Cooperació Internacional i per a
Iberoamèrica (SECIPI) del Ministeri d'Afers Exteriors.

D'altra, l'Il-lm. senyor Josep M. Serra Martí, Regidor-
Conseller de l'Àmbit d'Urbanisme i Serveis Municipals
de l'Excm. Ajuntament de Barcelona, assistit del Secre¬
tari General en la seva qualitat d'assessor i fedatari de la
Corporació i del seu president, segons disposa l'article
3 del Reial Decret 1164/87 en relació amb l'article 92.3
de la Llei 7/85 i 162.1 del Reial Decret Legislatiu
781/86, Manifesten:

\
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Que la SECIPI té encomanades al Ministeri d'Afers
Exteriors les funcions de promoció, decisió, gestió,
coordinació i finançament de projectes concrets de
cooperació internacional mitjançant els quals Espanya
exporta la seva capacitat científica i tecnològica a
d'altres països amb els quals ha subscrit Convenis-
marc de Cooperació.

Que, per a l'execució dels projectes de cooperació
adoptats en les Comissions Mixtes creades pels es¬
mentats Convenis per al desenvolupament d'aquests,
la SECIPI sol·licita dels altres Departaments i dels orga¬
nismes de l'Administració espanyola i altres ens públics
o privats la seva aportació en experiències i mitjans
materials i de personal a fi de fer possible una adequa¬
da resposta a la demanda dels altres països.

Que, amb la República Popular de Moçambic té
Espanya subscrit un Conveni Bàsic de Cooperació
Científica i Tècnica, de data 12 de desembre de 1980,
en el marc del qual s'ha sol·licitat per part de Moçambic
l'assistència tècnica i l'equipament per a la recollida i
tractament de residus sòlids urbans en les ciutats de
Maputo i Beira, programa que, amb finançament del
Banc Mundial, es porta a terme a Moçambic i que es
considera convenient concertar amb l'Ajuntament de
Barcelona un Acord pel qual aquest presti la seva
assistència tècnica.

En virtut de l'exposat, la SECIPI i l'Ajuntament de
Barcelona, reconeixent-se capacitat i competència sufi¬
cient per intervenir en aquest acte, procedeixen a
formalitzar aquest Acord amb subjecció a les següents
Clàusules:

1. Aquest acord constitueix el marc general de
col·laboració entre la SECIPI i l'Ajuntament de Barcelo¬
na per al programa de recollida i tractament de residus
sòlids urbans a les ciutats de Maputo i Beira (Mo¬
çambic).

2. La SECIPI, a través de la Direcció General de CTI
del Ministeri d'Afers Exteriors, concedeix a l'Ajuntament
de Barcelona la gestió i l'execució del programa.

3. Amb la finalitat i efectes indicats, l'Ajuntament de
Barcelona presentarà a la Direcció General de CTI un
programa detallat d'accions de caràcter tècnic a desen¬
volupar en el període de duració del projecte, amb la
quantificació econòmica dels costos parcials i totals de
la seva execució. Programa que es basarà en l'estudi
realitzat el passat mes d'abril per tècnics de l'Ajunta¬
ment de Barcelona en el context del «Projecte de
rehabilitació urbana i generació d'ocupació a Moçam¬
bic» promogut pel Banc Mundial.

4. El programa d'actuació, prèvi a l'anàlisi i negocia¬
ció dels atorgants, serà aprovat per la Direcció General
de CTI i incorporat com a annex operatiu a aquest
contracte com a part integrant d'aquest. El cost de la
redacció del programa d'actuació serà abonat per part
de la Direcció General de CTI. La Direcció General de
CTI abans de l'inici de cada fase del programa posarà a
disposició de l'Ajuntament els fons econòmics neces¬
saris per a la realització d'aquesta fase.

5. Els objectius i etapes del programa s'establiran
conjuntament entre les autoritats de Moçambic i l'Ajun¬
tament de Barcelona, sota la supervisió i l'aprovació de
'a Direcció General de CTI.

6. L'Ajuntament de Barcelona es compromet a:
a) Realitzar les gestions de compres de tot el progra¬

ma. Per a qualsevol compra amb un import superior
sis 10.000 dòlars enviarà a la Direcció General de
CTI tres pressupostos amb els comentaris sobre

cada pressupost, necessitant l'autorització de la
Direcció General de CTI per efectuar-se aquesta
compra.

b) Enviar informació periòdica sobre la seva activitat en
el programa a la Direcció General de CTI.

c) Realitzar una avaluació conjunta de la marxa del
programa, cada sis mesos, amb la Direcció General
de CTI.

d) Acceptar inspeccions periòdiques de les autoritats
de Moçambic sobre la marxa del projecte.

e) Realitzar una avaluació anual a càrrec d'experts, de la
situació del programa, de la qual assabentarà les
autoritats de Moçambic, i la Direcció General de CTI.

f) Seleccionar i nomenar el Director del programa amb
la conformitat de la Direcció General de CTI i contrac¬
tar directament el personal cooperant necessari per
al seu desenvolupament d'acord amb la legislació de
Moçambic, restant exempta la Direcció General de
CTI de qualsevol responsabilitat derivada d'aquests
contractes.

g) Presentar, quan li sigui requerit, els diplomes i títols
acreditatius de la situació professional dels coopé¬
rants, tant a les autoritats de Moçambic com a la
Direcció General de CTI.

8. La Direcció General de CTI es compromet a:
a) Abonar a l'Ajuntament de Barcelona tots els costos

directes necessaris per al desenvolupament del pro¬
grama (viatges, dietes, material, etc...).

b) Satisfer a l'Ajuntament de Barcelona, com a despe¬
ses de direcció, coordinació i gestió, el 5 % de
l'import total del programa, l'import del qual serà
satisfet en fraccions mensuals mentre duri el con¬

tracte.

c) Realitzar les gestions necessàries a través de l'am¬
baixada d'Espanya a Maputo en allò que faci refe¬
rència a:

- Autorització del programa.
- Situació legal dels coopérants espanyols i permi¬

sos corresponents.
- Importació a Moçambic de l'equip necessari per al

programa, i també transferències dels fons neces¬
saris amb l'exempció fiscal que s'aplica als pro¬
grames de cooperació internacional.

9. Aquest Conveni tindrà "una durada de tres anys i
podrà ser prorrogat per la voluntat comuna de les
parts, de forma expressa i per escrit, que podran
denunciar-lo prèvia notificació escrita amb sis mesos
d'antel lació.

Llegit per les parts, en prova de conformitat amb
l'expressat a l'Acord, el signen en el lloc i data abans
esmentats.

PROTOCOL ANNEX AL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT
DE BARCELONA I LA FIRA OFICIAL
INTERNACIONAL DE MOSTRES DE BARCELONA,
PER A L'AMPLIACIÓ I MILLORA DE LES
INSTAL·LACIONS FIRALS A CATALUNYA
DE DATA 23-XII-1983

Reunits:
L'Honorable senyor Macià Alavedra i Moner, Conse¬

ller d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya.
L'Excel·lentíssim senyor Pasqual Maragall i Mira, Al¬

calde de Barcelona.
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L'Excel·lentíssim senyor Josep M. Figueras i Bassols,
President de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i
Navegació de Barcelona.

I l'Excel·lentíssim senyor Enric Reyna i Martínez, Pre¬
sident del Comitè Executiu de la Fira Oficial Internacio¬
nal de Mostres de Barcelona, Manifesten que:

1. El 23 de desembre de 1983 es va signar un
Conveni de col·laboració entre el Departament de Co¬
merç i Turisme de la Generalitat de Catalunya, l'Ajunta¬
ment de Barcelona i la Fira de Barcelona, per al finança¬
ment de les obres d'ampliació del recinte firal,
establint-se els següents percentatges de cofinança-
ment:

Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona
Fira de Barcelona

90%
5%
5%

2. El conjunt de les obres d'ampliació es va classifi¬
car en tres sectors:

- Primer Sector: Remodelatge de la plaça de l'Uni¬
vers.

- Segon Sector: Construcció d'un local annex al
Palau del Cinquantenari.

- Tercer Sector: Construcció del Palau del carrer

Lleida/Paral·lel, actualment en ple¬
na realització.

3. Les obres corresponents al tercer sector, desglos¬
sat en dues fases, van ésser adjudicades en la sessió
tinguda el dia 21 de juliol de 1987 pel Comitè Executiu
de la Fira de Barcelona, a l'empresa Feriabar II, contrac¬
tant-se la primera fase per un import net de
633.616.245 pessetes.

4. El finançament de les obres de la primera fase
s'ha realitzat mitjançant les subvencions aportades per
la Generalitat (90 %), l'Ajuntament (5 %) i la pròpia Fira
(5 %), d'acord amb el Conveni de 23 de desembre de
1983.

5. Per tractar del finançament de les obres de la
segona fase, les Institucions signants del Conveni de 23
de desembre de 1983, i amb la inclusió de la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona,
han arribat als següents Pactes:

I. El finançament de les obres de la segona fase serà
el previst a la sessió tinguda pel Comitè Executiu de la
Fira de Barcelona, el dia 29 de gener de 1988, on es va
prendre l'acord d'adjudicar les obres de la segona fase,
del carrer Lleida/Paral·lel, a l'empresa Feriabar II, per un
import net de 535.766.087 pessetes, distribuïdes de la
manera següent:

Generalitat de Catalunya (75 %) 401.824.565
Ajuntament de Barcelona (10 %) 53.576.609
Cambra Oficial de Comerç (10 %) 53.576.609
Fira de Barcelona (5 %) 26.788.304

Total 535.766.087

II. Els sotasignants s'obliguen a l'abonament de les
esmentades quantitats repartides en dues anualitats,
durant els anys 1988 i 1989, per l'import que permetin
les seves disponibilitats pressupostàries anyals.

El present protocol se signa com annex al del 23 de
desembre de 1983, el dia 19 d'octubre de 1988.

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA, LA COMARCA DEL BARCELONÈS
NORD, L'AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ
DE BESÒS, LA MANCOMUNITAT
METROPOLITANA DE BARCELONA
I L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

A Sant Adrià de Besòs, a 20 de gener de 1989, Reu¬
nits:

D'una banda, i en representació de l'Excma. Diputa¬
ció de Barcelona, el senyor Manuel Royes i Vila.

D'altra i en representació de la Comarca del Barcelo¬
nès Nord, el senyor Joan Blanch i Rodríguez.

D'altra, i en representació de l'Ajuntament de Barce¬
lona i de la Mancomunitat Metropolitana de Municipis, el
senyor Pasqual Maragall i Mira.

I d'altra, i en representació de l'Ajuntament de Sant
Adrià del Besòs, el senyor Antoni Meseguer i Mateo,
assistit pel Secretari habilitat, Josep Chavarria i Pujal.

Els assistents, en virtut de la representació legal que
exerceixen es reconeixen la capacitat necessària per a
aquest acte, i Exposen:

1. Que totes les Institucions són conscients de la
problemàtica existent al Polígon de La Mina de Sant
Adrià de Besòs i de la urgent necessitat de trobar
solucions als esmentats problemes.

2. Que l'Ajuntament de Sant Adrià ha elaborat un
document que s'adjunta com a annex als presents
acords, en el qual s'hi assenyala una anàlisi descriptiva
dels problemes i de les possibles solucions.

3. Que totes les Institucions representades en
aquest acte, desitgen una estreta col·laboració per
solucionar els esmentats problemes; per a la qual cosa,
Acorden:

1. Acceptar i adoptar com a propi el document que
figura com a annex dels presents acords, bo i execu¬
tant-lo en els terminis previstos.

2. Procedir a la creació d'un Ens de Gestió, la finalitat
del qual serà l'execució del Pla assenyalat en el document
adjunt, amb les correccions que calgui introduïr-hi, si les
circumstàncies i els esdeveniments ho aconsellen.

3. Amb la finalitat de redactar els Estatuts de l'es¬
mentat Ens, els Presidents de les Institucions nomena¬
ran els representants més adients, el nom dels quals
haurà d'ésser comunicat a l'Ajuntament de Sant Adrià
de Besòs.

L'Alcalde d'aquest Municipi convocarà les reunions
que calgui amb els esmentats representants, per tal
d'ultimar la redacció en el termini de vint dies.

ANNEX

Proposta d'actuació en el barri de La Mina, del
Municipi de Sant Adrià de Besòs

Guió:

0. Resum.

1. Descripció del problema:

- Breu indicació sobre Sant Adrià de Besòs:

- Descripció geogràfica del barri de La Mina.
- Antecedents històrics.
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- Cronologia del planejament de La Mina.
- Entrega dels habitatges i fases d'ocupació.
- Estructura sòcio-econòmica:

- Dades demogràfiques.
- Estructura d'edats.
- índex de vellesa.
- Origen i procedència dels habitants.
- Nivell d'instrucció.
- Situació laboral.
- Activitats marginals.
- Equipaments.
- Estudi sobre delinqüència.

II. Proposta de solució.

- Algorisme d'eixos bàsics.
- Presa de decisions inferior a un mes.
- Presa de decisions entre un i sis mesos.
- Presa de decisions inferior a dotze mesos.
- Fixació de: accions, terminis, costs, finançament.

III. Annexos.

Introducció.

Els diversos informes de prospectiva realitzats fins a la
data a nivell macrosocial indiquen, en general, que el
trànsit d'una societat industrial vers el post-industrialisme
motivat per l'esclat tecnològic pot produir importants de¬
sequilibris en la societat, desestructurant l'organigrama
clàssic i sense que doni suficient marge d'assimilació a
causa de la velocitat amb què es desenvolupa el canvi
originat, amb tendència a formes Ad-hocràtiques.

En la majoria d'aquests informes es remarca que
aquests canvis poden generar grans bosses de població
que restarien marginades del procés de desenvolupa¬
ment. Aquest impacte es produiria, en un primer mo¬
ment, en la meitat inferior de l'organigrama macrosocial.

Aquesta reincidència sobre zones ja deprimides, a
més de ser una injustícia social de primera magnitud,
comporta implícitament el risc que l'augment en «quan¬
titat i qualitat» d'aquestes bosses de pobresa desequili¬
brin amb el temps el conjunt de l'estructura. És neces¬
sari, doncs, actuar per mantenir un mínim d'harmonia i
donar opcions de promoció personal i col·lectiva que
siguin equitatives.

Una Europa que vulgui projectar-se al futur i competir
amb els agents econòmics de la costa del Pacífic i USA
ha d'intentar pal·liar els desequilibris existents dins el
seu àmbit i generar un repartiment harmònic dels bene¬
ficis.

Un cop fixat aquest concepte i existint en el nostre
municipi una de les zones deprimides més importants
d'Europa, es tramet aquest informe per sol·licitar la
col·laboració de la CEE en el Pla d'Actuacions que
configura la proposta de solució que s'adjunta en
aquest document.

Com a resum de la descripció del problema, aprofi¬
tem el que es va dir en la Conferència sobre Prevenció
de la Inseguretat Urbana realitzada a Barcelona durant
el mes de novembre de 1987, i amb la seguretat que la
nostra proposta de solució corregirà els diferents fac¬
tors que s'hi descrivien.

Sant Adrià de Besòs, 14 de novembre de 1988.

(RESUM EXTRET DE LA CONFERÈNCIA SOBRE PRE¬
VENCIÓ DE LA INSEGURETAT URBANA, ORGANITZAT
PEL CONSELL D'EUROPA IL AJUNTAMENT DE
BARCELONA, TINGUT EN AQUESTA CIUTAT DEL
17 AL 20 DE NOVEMBRE DE 1987 I EN EL MARC
DE LA PONÈNCIA D'URBANISME I INSEGURETAT)

POLÍGON D'HABITATGES DE LA MINA (Municipi de
Sant Adrià de Besòs).

Es tracta d'un barri situat en el municipi de Sant Adrià
de Besòs, veí de Barcelona i part integrant de la seva
àrea metropolitana. La seva població total és de 34.921
habitants.

El barri neix separat del centre, en els anys 60, per
iniciativa del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barce¬
lona, i a fi d'instal·lar la població de barraques de tres
barris diferents de Barcelona. El Patronat construeix 400
habitatges i aquesta quantitat s'incrementa el 1972 a
2.150 habitatges més. En l'actualitat hi viuen unes
15.000 persones. Des de la seva creació ha estat un
barri molt conflictiu, tant des del punt de vista del nivell
sòcio- econòmic dels seus habitants com per la manca
d'infrastructura, equipaments i serveis municipals.

El 1983 es va fer una interpel·lació davant el Parla¬
ment de Catalunya perquè les diferents Administracions
que intervenien en la gestió de la zona actuessin de
manera coordinada: Generalitat, Ajuntament de Barce¬
lona i el seu Patronat Municipal de l'Habitatge, Ajunta¬
ment de Sant Adrià de Besòs i Corporació Metropolita¬
na de Barcelona. En la proposta hi havia l'elaboració
d'un calendari i l'assignació de recursos econòmics i
instrumentals per elaborar un Pla Interdepartamental
d'actuació especial.

Els problemes del Polígon residencial de La Mina
provenen de la seva inicial concepció i s'agreugen a
conseqüència de l'actual crisi econòmica.

La construcció del polígon en la seva versió final,
substancialment diferent de la inicial, té un objectiu
únic: traslladar els barraquistes de certs llocs de Barce¬
lona i agrupar-los en un polígon residència de nova
construcció. És a dir, concentrar la població en el
municipi veí per eliminar el problema de Barcelona.

Aquest fet comporta, en primer lloc, tres ordres de
problemes diferenciats:
a) La localització ràpida d'una població de 12.000

habitants (de fet 15.000) en un municipi petit com el
de Sant Adrià de Besòs engendra problemes de
greus conseqüències a causa sobretot de la insufi¬
ciència econòmico-financera del municipi.

b) La població del polígon presenta característiques
molt homogènies en relació amb el seu baix nivell de
coneixements. No existeix heterogeneïtat, ni fins i tot
apareix un segment de la població millor situada per
poder servir de model de referència o «matalàs» que
reguli, mitjançant la inversió privada, les deficiències
de l'activitat pública, tal com s'ha produït en dife¬
rents barris de Barcelona. La crisi econòmica i la
concentració de l'atur han augmentat els problemes
de la joventut.

c) El polígon, promoció del Patronat Municipal de l'Ha¬
bitatge, pateix des del seu origen greus problemes, i
el més important és el de l'elevada densitat, que
arriba fins a 710 h/ha. Un altre problema és l'aïlla¬
ment físic del polígon, que aplega una població
socialment marginada en un espai urbà també mar¬
ginal.
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L'atur augmenta les dificultats de la població, i espe¬
cialment les que es refereixen a la dels nens i vells per
una part i per l'altra als joves en edat de treballar. Els
models culturals d'una gran part de la població inicial no
han estat suficientment corregits amb el trasllat, ja que
el polígon constitueix per si mateix un espai social tan
diferenciat físicament com ho pot ser un barri de barra¬
ques.

Per altra banda, l'existència d'una important pobla¬
ció gitana atorga als papers socials una dimensió par¬
ticular.

Finalment, la combinació de models dels diferents
grups, l'atur i la marginació física, estimulen l'extensió
de la delinqüència, cada cop més vinculada a les
drogues, cosa que desemboca en la comissió de
nous actes delictius per trobar-ne. Aquest teixit social
possibilita la influència de la delinqüència organitza¬
da, que constitueix un altre dels problemes induïts. Al
moment de l'elaboració del Pla, La Mina no presenta¬
va estàndards d'equipaments i serveis deficients, al
contrari, la seva situació era comparativament bona.
És això un fet a destacar per poder constatar que la
seva problemàtica no pot ser resolta per vies concep¬
tualment simples tal com l'increment generalitzat de
serveis, sinó que, a causa de la complexitat de la
situació, la resposta ha de ser necessàriament més
elaborada.

En aquest sentit el diagnòstic traçat es basa en els
fets següents:
a) Millora de l'entorn físic interpretat en el següent

sentit: millora inicial sobre la base de les activitats en

curs. Connexió de La Mina amb el seu entorn.
b) Millora interna de les condicions físiques de La Mina.

La qüestió central i la més difícil està en relació amb
el problema de l'alta densitat, però suposa també
una actuació per a la millora de l'espai urbà, per
dignificar l'entorn immediat dels habitants del polí¬
gon mitjançant mobiliari urbà, equipament d'espais
reservats per a zones verdes, i el necessari manteni¬
ment dels equipaments i infrastructures.

c) Com ja hem vist, la delinqüència de La Mina no és
un fet marginal al grup social, sinó que el caracte¬
ritza per passiva o per activa. Si aquesta situació no
es modifica, La Mina arribarà difícilment a convertir-
se en un barri normal.

Aquest és un punt capital, ja que precisament on han
d'estructurar-se a curt termini les mesures preventives
en especial de cara a la joventut, és en aquest àmbit en
el qual se centra un notable esforç de mitjans i d'activi¬
tats amb l'objectiu de detenir, i eliminar després, l'ex¬
pansió del cercle delinqüència-droga-delinqüència.
d) Disminució de l'atur, si pretenen aconseguir-se resul¬

tats vàlids. Per a tot això ha de proposar-se un
programa que amb la regulació de les activitats sigui
capaç de generar llocs de treball temporal i perma¬
nent, I també activitats específiques.

e) Finalment, millora i transformació dels serveis, equi¬
paments i infrastructures ja existents i creació de les
que manquen encara. Aquesta acció té com objec¬
tiu la millora de la qualitat de vida i posseeix una
estratègia interna que la relaciona amb altres fets,
concretament amb:

- La millora de l'espai intern.
- Dotació d'equipaments i serveis que per les seves

característiques tenen una fort incidència en la joven¬
tut.

- Generació de llocs de treball temporals o periòdics.

DESCRIPCIÓ DEL PROBLEMA.

Breu ressenya sobre Sant Adrià de Besòs:

Sant Adrià de Besòs està situat al nord-est de Barce¬
lona; limita amb aquesta ciutat i els municipis de Bada¬
lona i Santa Coloma de Gramenet.

Situat a la costa mediterrània, el seu clima és tempe¬
rat i agradable. Acull a 34.830 habitants en una superfí¬
cie de 3,8 kilometres quadrats. És una planicie ascen¬
dent i la seva cota més alta és de 14 m. sobre el nivell
del mar.

Travessa la població el riu Besòs, i la divideix en dues
parts quasi bé iguals. Perpendicular al seu curs, per la
part nord, transcorre la carretera Nacional II, de Madrid
a França per la Jonquera; en la part central l'autopista
A-2, Barcelona-Mataró; i en la part sud el ferrocarril
vorejant la platja.

Es comunica amb la capital i els municipis limítrofs
per diverses línies d'autobusos interurbans, una línia de
metro i pel ferrocarril.

Sant Adrià ha estat tradicionalment una població
agrícola. Si ens remuntem a l'inici del nostre segle, ens
trobarem amb una situació totalment diferent a l'actual:
pocs habitatges i al voltant de l'església, l'hostal vora la
carretera i nombroses masies disperses pels camps de
cultiu. Es tractava d'un municipi agrari i de passada per
entrar, pel nord, a Barcelona.

La seva transformació en ciutat industrial s'ha produït
al llarg del segle XX.

La població va arribar a Sant Adrià acompanyant els
fluxos industrials importants, des dels anys 20 als 70,
de manera que els actuals barris que configuren la
localitat són fruit d'aquests corrents migratoris.

Els habitants que ha tingut la població al llarg d'a¬
quest segle són:

1900 418 hab.
1930 6.515 hab.
1960 15.801 hab.
1970 24.452 hab.
1975 37.286 hab.
1979 39.557 hab.

DESCRIPCIÓ GEOGRÀFICA.

El polígon de La Mina ésta situat en el terme municipal
de Sant Adrià de Besòs. Es pot definir com un barri
limitat a l'est pel riu Besòs, al sud per la línia del ferrocarril
i la platja, a l'oest pel terme municipal de Barcelona
(polígon sud-oest del Besòs) i al nord pel carrer de
Cristóbal de Mourà i Parc Metropolità del Besòs.

L'única comunicació amb la resta del municipi de
Sant Adrià (fins que no s'acabi la construcció del vial de
Cristóbal de Mourà, el qual està en fase d'obra, pen¬
dent d'acabar el pont sobre el riu Besòs) és la carretera
de La Catalana (amb un ferm en molt mal estat).

La comunicació amb Barcelona es realitza mitjançant
els carrers Cristóbal de Mourà i Llull.

Atenent les barreres físiques existents, la barriada de
La Mina es pot dividir en dues zones:
1. La Mina pròpiament dita, limitada per la línia del

ferrocarril i els barris del Besòs i La Catalana.
2. El Camp de la Bota, zona compresa entre el mar i la

línia de ferrocarril. De fet el Camp de la Bota és el
nom de la zona marítima que comprèn els anome-
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nats barris de Pequín (Barcelona) i el Parapet (Sant
Adrià). En aquesta zona van tenir lloc els afusella¬
ments massius durant la repressió franquista de la
postguerra.

ANTECEDENTS HISTÒRICS.

El nom de La Mina li ve d'una font procedent d'una
mina d'aigua que va ser canalitzada. Durant l'any 1850
es construí un berenador: La Mina de dalt, i posterior¬
ment dues més: La Mina de baix i la veritable Mina, llocs
d'esbarjo dels barcelonins de l'època.

Durant el segle XX, una sèrie de condicionaments,
com la proximitat de Barcelona; el fet de comptar amb
un riu de les característiques del Besòs, i l'abundància
de l'energia elèctrica, van contribuir a la prosperitat de
la indústria en la zona amb una fort atracció de mà
d'obra, la qual cosa va implicar un gran augment de la
població.

L'arribada del primer gran contingent de mà d'obra
va tenir lloc vers el 1920. També cal fer ressaltar dos
fets, de la mateixa època, que van contribuir al progrés i
a la projecció de la ciutat de Barcelona: la construcció
del Metro i l'Exposició de 1929. Aquest procés immigra¬
tori comportaria després, un cop abandonat pels mili¬
tars el castell existent en el Camp de la Bota, que
primer el barri de Pequín i més endavant el Parapet es
poblessin de barraques construïdes per emigrants. Hi
ha constància que a l'any 1949 ja existien centenars de
barraques en el Camp de la Bota, i que es constituí en
un dels nuclis importants del barraquisme de la Gran
Barcelona.

A l'any 1971 havia en el Camp de la Bota 692
barraques dins de les quals vivien 733 famílies i 3.270
persones, distribuint-se de la següent manera:

- Pequín: 429 barraques, 458 famílies i 2.032 persones.
- Parapet: 263 barraques, 275 famílies i 1.238 perso¬

nes.

Fins a l'any 1970 en el qual es va construir el «Polígon
d'habitatges», La Mina estava poblada només per algu¬
nes masies: Can Casellas, Can Cayetana, Can Llima,
Can Notre, Can Nomen, Can Co, etc., amb activitat
eminentment agrària. El barri vell de La Mina, qualificat
de zona industrial, comptava amb 250 habitants.

La segona onada industrial, vers els anys cinquanta,
va portar una major ocupació urbana de Sant Adrià: a
l'any 1955 es creà el barri de Monsolís, íntegrament
industrial; erigint-se al seu costat un grup d'habitatges
anomenat La Verneda; posteriorment, i amb l'objecte
d'acollir treballadors atrets pel «desarrollismo», sobretot
de procedència andalusa, es creà el barri del Besòs.
Finalment a l'any 1975 es produeix l'última gran afluèn¬
cia immigratòria en les ciutats perifèriques de Barcelo¬
na. Això no obstant, l'assentament de la població en el
barri de La Mina es produeix pel desplaçament i la
concentració de barraquistes de Barcelona (Camp de la
Bota, Perona, Can Tunis, Sant Pau, Montjuïc...).

FASES HISTÒRIQUES DEL PLANEJAMENT
DE LA MINA.

Sobre els terrenys de l'actual barri hi ha hagut al llarg
dels anys una sèrie de plans.

A l'any 1959, el Pla Parcial d'Ordenació del nucli de
La Mina conduí a l'elaboració d'un projecte que es

proposava crear un nucli amb vitalitat pròpia dins del
programa de creació de nuclis de descongestió (projec¬
te que mai es va realitzar).

Es preveia un àrea residencial que havia de benefi¬
ciar- se de la proximitat del tren. En aquest projecte
inicial La Mina es configurava com una variable depen¬
dent de Barcelona, però en l'àmbit d'una perspectiva
més àmplia de descongestió industrial i urbana, no com
una simple localització de barraquistes.

Vuit anys després, a l'any 1967, es realitza un altre
pla per encàrrec de la Comissaria d'Urbanisme de
Barcelona, on hi ha canvis importants respecte a l'ante¬
rior: La Mina restava configurada com una zona resi¬
dencial i per tant s'incrementava l'edificabilitat.

Posteriorment, el Pla Parcial modificat és objecte
d'una remodelació a conseqüència del conveni signat
entre l'Institut Nacional de l'Habitatge i el Patronat
Municipal de l'Habitatge de Barcelona amb la finalitat
estricta de construir una zona residencial per a barra¬
quistes.

La clàusula primera d'aquest conveni establia que
l'obra a realitzar tindria: 2.100 habitatges, 7 escoles
infantils guarderies, 1 centre social, 1 centre sanitari, 1
centre administratiu i 1 centre parroquial. La memòria
de remodelació del Pla Parcial feia ressaltar la importàn¬
cia dels equipaments socials: «això significa que a més
d'un habitat digne i suficient, té una importància capital
tot l'equip cívic, com a suport físic que possibilita una
posterior tasca social amb garanties de viabilitat i eficà¬
cia».

A l'any 1968 el Patronat Municipal de l'Habitatge de
l'Ajuntament de Barcelona va comprar els terrenys i en
començà la urbanització.

A l'any següent es van iniciar les obres per a la
construcció dels primers habitatges de renda limitada,
grup II, segons les normes del Pla Parcial de l'any
1967.

El conveni inicial per a la construcció del «Polígon
d'habitatges de La Mina» va ser signat per l'Ajuntament
de Barcelona i l'Institut Nacional de l'Habitatge, el 18 de
maig de 1970. En virtut d'aquest conveni l'INH delegà al
Patronat Municipal la construcció de 2.100 habitatges
per a barraquistes. Això suposà la remodelació del Pla
abans esmentat, i els habitatges del polígon quedaren
distribuïts en dos grups:
- Habitatges de renda limitada, grup II (1a etapa).
- Habitatges de protecció directa del Ministeri de l'Ha¬

bitatge (2a etapa).

ENTREGA DELS HABITATGES I FASES D'OCUPACIÓ.

L'ocupació del polígon s'inicià l'últim trimestre del
1970 amb l'entrega de 90 habitatges del bloc del carrer
Occident, que es van adjudicar a famílies que anterior¬
ment vivien a La Mina en habitatges afectats per
l'edificació del polígon i a famílies del Camp de la Bota,
titulars de llibretes d'estalvi-habitatge, segons un conve¬
ni anterior establert entre el Patronat Municipal i la Caixa
de Pensions.

El 15 d'abril de 1971 la Comissió d'Acció Social de
l'Ajuntament de Barcelona distribuí una circular a totes
les famílies dels nuclis barraquistes del terme municipal,
oferint-los la possibilitat d'accedir als habitatges de la
primera etapa del polígon de La Mina, habitatges que
tenien el pagament de l'entrada i l'amortització més
elevades de les que s'havien de construir segons el
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conveni amb l'institut Nacional de l'Habitatge. Malgrat
això, moltes famílies, la major part d'elles dels nuclis de
barraques del Camp de la Bota i de Montjuïc, sol·licita¬
ren un habitatge en el polígon de La Mina, impulsades
pel desig d'abandonar, al més aviat posible, la barraca
on vivien.

A l'any 1972 començà la construcció de la segona
etapa d'habitatges del polígon que es van ocupar en
diferents remeses per escales entre els anys 1973 i
1974.

Les condicions econòmiques de la segona etapa
foren les següents:
- 30.000 ptes. en concepte d'avanç a l'entrega de

claus.
- 1.000 ptes. mensuals en concepte d'amortització

durant els anys primer al cinquè.
- 1.250 ptes. mes, del sisè al desè.
- 1.560 ptes. mes, de l'onzè al vintè.
- 2.388 ptes. mes, fins al vint-i-quatrè any.

Els habitatges de la segona etapa foren adjudicats
de la següent manera:
- 469 famílies del Camp de la Bota.
- 352 famílies de la Ronda de Sant Martí (La Perona).
-310 famílies de Casa Antúnez.
- 107 famílies dels voltants de l'hospital de Sant Pau.
- 397 famílies de diferents zones de Montjuïc.
- 52 famílies de la zona Riera Blanca i Francesc Ale¬

gre.
La resta corresponia a nuclis de barraques petites en

zones de remodelació de Barcelona.
La distribució de l'ocupació segons el cens del 31 de

març de 1981 és:
- Habitatges ocupats tot l'any: 2.657.
- Habitatges ocupats part de l'any: 2.
- Habitatges col·lectius: 57.

La distribució dels habitatges per carrers i habitants
per unitat corresponents a l'any 1988, segons el
padró municipal (a això cal afegir aproximadament
3.500 persones no censades), pot observar-se en
l'annex 10.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS
DE LA URBANITZACIÓ.

Al moment de l'ocupació el barri compta amb un
solar de 174.970 metres quadrats (17 ha), una superfí¬
cie total edificada de 180.000 metres quadrats, l'espai
construït és el 28'5 % del solar, el sòl dedicat a vials i
aparcaments és un 20 %, el sòl lliure dels vianants el
51 '5 % i la distància màxima entre els blocs extrems és
d'uns 600 metres.

El tipus de construcció és el de grans blocs aïllats,
construïts amb materials prefabricats. L'alçada oscil·la
entre les cinc i tretze plantes i tenen sis entrades
d'accés; les porteries tenen una doble escala, amb
quatre pisos per replà hi ha una mitjana de 80 habitat¬
ges per escala.

Tots els blocs no són de les mateixes característi¬
ques. Els que s'entregaren en una primera fase són:
vuit de cinc pisos i un de tretze pisos. Els que s'entre¬
garen en una segona fase comprenen onze blocs: cinc
de cinc pisos, un de set i cinc de deu. Per tant hi ha un
total de: tretze de cinc pisos, un de set pisos, cinc de
deu i un de tretze.

L'alçada dels blocs està compresa entre els 17 i els

3875 metres. El nombre d'habitatges totals és de
2.681, els locals comercials són 159.

Segons els metres quadrats hàbils, hi ha tres classes
d'habitatges: de 59, 62 i 77 metres quadrats.

Aquest tipus de construcció urbanística comporta la
massificació i la despersonalització dels veïns que hi
viuen.

Els espais existents entre els blocs estan destinats a:
xarxa viària, trànsit de vianants i zones verdes. Aques¬
tes, que segons el pla original havien d'acomplir una
funció afavoridora de l'esbarjo i de la relació i contacte
social, són avui dia veritables zones desèrtiques entre
blocs a causa del seu greu estat de deteriorament i dei¬
xadesa.

Un altre element de l'estructura urbanística que actua
com a dissolvent social i que dificulta la consolidació
d'una comunitat estable i estructurada són les escales
dobles de quaranta pisos cadascuna, ja que això impli¬
ca que cada dia unes cinc-centes persones la creuen
en un sentit o en altre, amb tot el que comporta de
desconeixement, massificació i manca de control so¬

cial; Això mateix també és un factor afavoridor de
conflictes, independentment de la conflictivitat derivada
del factor humà i que varia segons les zones i escales
del barri.

Aquesta estructura urbanística afavoreix, d'altra ban¬
da, el clima d'impunitat d'aquelles persones que viuen
d'activitats delictives (tràfic de drogues, robatoris,...).

Tots aquests elements fan del polígon de La Mina,
des del punt de vista urbanístic, un marc geogràfic
desintegrant, al qual s'ha d'afegir la proximitat de la
incineradora, de la tèrmica, de naus industrials i de la
fàbrica de bidons.

La combinació de blocs i espais entre ells defineixen
unes zones que realitzen una o altra funció segons la
classe d'equipament que presenta. El centre neuràlgic
del barri se situa entorn del Centre Cívic i de la Rambla

que forma el carrer Ponent, que és per on es canalitza la
quasi totalitat del trànsit rodat del barri. Els carrers Ponent
i Mart, les Avingudes de Fernández Márquez i del Mar
defineixen la zona escolar i esportiva. Les zones verdes
són els espais entre blocs. A les plantes baixes i de
manera linial hi ha una successió de comerços.

ESTRUCTURA SOCIO-ECONÓMICA.

Dades demogràfiques.

Tal i com s'ha indicat anteriorment, la gran massifica¬
ció del barri de La Mina es produeix als anys setanta.
Així si observem els padrons municipals de diferents
anys ens trobem amb aquestes dades:

1940 616 habitants
1945 591 habitants
1950 813 habitants
1952 811 habitants

Atenent l'estudi realitzat pel SECOD, corresponent al
padró municipal de l'any 1975, es pot considerar que la
població del Polígon ha restat estabilitzada. Les dades
que aquest estudi ofereix, i també altres dades que
s'aportaran, han d'agafar-se de manera relativa, ja que
és de difícil avaluació la població real del barri (al llarg
de tota la seva història) a causa del difícil control de la
població no censada, que en aquest barri supera els
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¡ndexs habituals, de la mateixa manera que fluctua al
llarg de l'any.

Segons aquesta font de dades (annex 1), l'any 1975,
les famílies empadronades eren 2.222, el nombre d'ha¬
bitatges 2.099 i el total d'habitatges 15.133. La densitat
de la població era de 864 h/ha; el nombre de fills per
família era 2'6 (Barcelona: 1 '7), el número de persones
per família tenia una mitjana de 5'6 (Barcelona: 3'3).

Entre 1975 i 1981 (any de la següent font de dades
oficials) s'aprecia una disminució de l'índex de natalitat,
un envelliment progressiu de la població i una possible
expulsió de famílies.

Malgrat això, el nombre de famílies censades a l'any
1981 és de 3.279, amb un total de 11.905 habitants, dels
quals 6.070 són homes i 5.835 dones. A partir d'aquestes
dades la densitat de població és de 710 h/ha i la mitjana
de persones per famílies supera els 3'5. (Annex 2).

Aquestes són les línies de coneixement oficial, una
aproximació més real a la població de La Mina asse¬
nyala que a l'any 1982 el nombre d'habitants s'aproxi¬
mava als 18.000 i d'aquests el 47'3 % són menors de
17 anys. El barri té un atur alarmant, una abundant
població juvenil que es passa tot el dia pel carrer sense
saber què fer, la Policia Municipal ha d'intervenir amb
freqüència per motius de consum de drogues per part
de menors i per activitats pre-delictives d'aquests; mal¬
grat això, aquestes actuacions resulten insuficients. Hi
ha sectors de ia infantesa no escolaritzats, són bastants
els casos de fracàs escolar (les escoles són d'Acció
Especial) i absentisme. Hi ha sectors de l'infantesa
subalimentats i amb mancances higiènico-sanitàries.

Durants els anys posteriors, les dades de població
censada (sense coincidir amb la real, com abans s'ha
assenyalat) són els següents:

1981 11.905
1986 11.129
1988 10.312

Dades que ens donen, sobre població censada, una
densitat de:

1981 710 h/ha
1986 655 h/ha
1988 606 h/ha

El 20 % de la població és de raça gitana.

ESTRUCTURA D EDATS

Si bé a nivell de Sant Adrià la població és molt jove, el
30 % supera la franja compresa entre els 0 i 19 anys, en
el cas del barri de La Mina aquesta tendència s'agreuja
i arriba al 40 %, és, doncs, el barri més jove de tots els
de Sant Adrià.

L'explicació sociològica d'aquest fenomen és la se¬
güent: Sant Adrià és un municipi eminentment d'immi¬
grants, que s'han anat situant en barris com La Mina, El
Besòs i La Catalana, bàsicament. Aquests immigrants
arriben joves, per tant tenen els seus fills aquí. A més
tenen uns hàbits procreatius diferents dels autòctons,
(tenen un nombre de fills més gran. (Annexos 3, 4, 5).

ÍNDEX DE VELLESA.

En l'annex 2, taula tercera, s'observa com el barri de
La Mina té l'índex de vellesa més baix de tots els barris
de Sant Adrià.

ORIGEN I PROCEDÈNCIA DELS HABITANTS.

Procedeixen de barris d'immigrants, amb la peculiari¬
tat que el període de residència a Catalunya és llarg, fet
que comporta un elevat percentatge de població nas¬
cuda a Catalunya (entorn del 60 %).

Els orígens estan repartits pràcticament per totes les
regions espanyoles, amb predomini clar d'Andalusia
(27 %).

Una dada important a destacar és que el 40 % de la
immigració andalusa arribada a Sant Adrià s'ha instal·lat
en el barri de La Mina. (Annex 6).

NIVELL D'INSTRUCCIÓ.

Tots els barris de Sant Adrià tenen el seu major
percentatge en el grup, tant d'homes com de dones, de
primària incomplerta.

Així mateix, també és la tònica general de tots els
barris, un nivell més alt d'instrucció d'homes que de
dones.

Si bé el barri de La Mina comparteix aquests eixos
bàsics i generals, per altra banda acull entre un 40 i un
50 % de la gent que no sap llegir ni escriure de tot Sant
Adrià (annex 7).

SITUACIÓ LABORAL.

Més del 50 % de gent que busca treball per primer
cop està a La Mina. Fet que és conseqüència de
l'estructura de la seva població, la qual és, i amb diferèn¬
cia, la més jove. Però també recull més del 40 % dels
aturats, i això no va lligat amb l'estructura poblacional, sinó
amb les característiques culturals i de formació d'aquest
col·lectiu, recollides ja en analitzar el nivell d'instrucció.

En l'estudi sòcio-econòmic del municipi, realitzat per
l'Ajuntament en l'any 1986, es reflecteixen les següents
dades:

- població aturada: homes 1.582
dones 844

- població activa: homes 2.990
dones 1.447

- % d'aturats: homes 52'90 %
dones 58'32 %

Cal fer constar que un parlar de població aturada ens
referim tant a la població que busca el primer treball,
com als que busquen un nou treball.

La proporció d'aturats de La Mina és més de la
meitat de la població activa, fenomen d'extrema grave¬
tat, sobretot si tenim en compte que l'índex europeu és
del 12% i que l'espanyol és molt aprop de 20%.
(annexos 8, i 9).

ACTIVITATS MARGINALS.

L'estimació exacta del nivell d'ocupació és difícil, atès
que és una població amb característiques peculiars en
l'aspecte económico-laboral. Un nombre considerable
de famílies ha depès i depèn d'activitats econòmiques
denominades marginals: venda ambulant, recollida de
ferralla i cartró, recollida de fruita, fires..., treballs que
comporten una situació d'inestabilitat econòmica.
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EQUIPAMENTS

El contracte firmat per l'Ajuntament de Barcelona i
l'Institut Nacional de l'Habitatge estipulava que el primer
destinaria els següents locals a equipaments: quatre a
guarderies, un a Escola Professional, un a Correus, un a
dependència municipal, quatre a Associacions de
Veïns, un a centre administratiu, un a Ajuntament de
Sant Adrià, un a Associació d'Ocells, un a club esportiu
La Mina i un a Patronat Municipal de l'Habitatge.

S'inaugurà el Polígon sense que hi hagués cap equi¬
pament instal·lat. Es pogué observar, per altra banda,
que s'havia fet una mala distribució i amb moltes
mancances per cobrir les necessitats mínimes de la
població de la barriada.

El fet que es poblés el Polígon sense cap equipament
va ser una de les principals causes de les grans
tensions i conflictes que es van produir a la barriada.

L'evolució dels equipaments i la seva situació actual
en el barri és la següent:

A. Guarderies.

Existeixen 6 guarderies en el barri:

2 Públiques:
- El Tren, oberta el 1978. Si bé en anys anteriors va

funcionar com a parvulari, aquest any acull nens de
tres anys que no han pogut ser matriculats a la nova
guarderia que depèn de la Generalitat. Alumnes: 54,
en tres aules. Amb menjador.

- Garbí (estatal). Oberta el 1988. Alumnes: 130, de 0 a
3 anys (1 aula). Amb menjador.

4 Privades:
- Belendai. Oberta al 1974, procedent del Parapeto.

Tancada aquest curs. L'alumnat i personal docent i
de serveis han estat inclosos a la nova guarderia.

- Papusa. Oberta al 1974. Direcció laica. Havia de
tancar-se aquest curs a causa de l'obertura de la
nova guarderia, però es manté oberta durant el
present curs per a la demanda que no s'ha pogut
absorbir. Alumnat: 33.

- Emilia Torres. Direcció religiosa. Oberta el 1975.
Alumnes: 60.

- Jahibe. Direcció religiosa. Oberta al 1977. Alum¬
nes: 70.

EDUCACIÓ GENERAL BÀSICA

Durant el curs escolar 74-75 s'inauguraren els grups
escolars d'EGB, «Tirso de Molina» i «Jacinto Benaven¬
te», transformats en l'actualitat en quatre grups: El
Casalot, Marinada, Jara i Tirso de Molina. Aquests
col·legis foren construïts per l'Ajuntament de Barcelona
i depenen en l'actualitat de la Generalitat.

Actualment cada grup escolar comprèn dues línies
de primer a vuitè d'EGB i 1 línia en pre-escolar.

L'alumnat total dels quatre grups és el següent:

EGB 904
Pre-escolar 169

El ratio professor-alumne global de tots els grups
és:

EGB 14-125
Pre-escolar 21'125

Són escoles qualificades d'Acció Especial; compten,
per tant, amb 11 professors d'Educació Especial.

Menjadors escolars.

L'Ajuntament de Sant Adrià i el de Barcelona van
firmar un conveni el 28 de gener de 1980 en virtut del
qual aquest últim es feia càrrec de les despeses de
personal i cuina. Per la seva part l'Ajuntament de Sant
Adrià es comprometia a posar dues cuineres.

Actualment el personal destinat al servei de menjador
és el següent:

- Monitors de menjador: 26 (dos d'ells en El Tren).
Constituïts en cooperativa a partir de l'any 1988.
Pràcticament tots ells viuen en el barri.

- Administradors de menjador: 3. Depenen de la Gene¬
ralitat.

- Cuineres: 2. Depenen de l'Ajuntament de Sant
Adrià.

- Cambreres: 8.
Existeixen dos menjadors escolars: un que acull els

alumnes de les escoles Tirso de Molina i Marinada; i un
altre que acull als alumnes de les escoles Casalot i
Jara.

El nombre d'alumnes, en mitjana, que fan servir
aquests serveis són:
- Menjador Tirso-Marinada: 330
- Menjador Jara-Casalot: 325
- Menjador Tren: 24

Aquests nombres no es mantenen constants al llarg
del curs per raons de: colonies, sortides pedagògiques,
absentisme, etc.

ENSENYAMENT PROFESSIONAL

Durant el curs 73-74 començà a funcionar en els
locals del Centre Cívic de La Mina l'escola d'Artesania i
Formació Professional que des de l'any 1968 impartia
ensenyament d'artesania en El Parapeto. Els ense¬
nyaments de formació professional foren reconeguts
provisionalment pel Ministeri d'Educació i Ciència en el
curs 1974-75 i definitivament l'any següent.

Els ensenyaments que actualment s'imparteixen en
aquest centre són:
- Administratiu
- Electricitat
- Mecànica de l'automòbil (amb un projecte ja en

marxa de treball cooperatiu: Automina).
- Moda i confecció.
- Compensatòria.

La matrícula en aquest centre en el curs 1987-88 fou
de 271 alumnes.

ESCOLA D ADULTS

A partir del present curs han pasat a dependre de la
Conselleria de Benestar Social de la Generalitat (abans
depenia de la d'Ensenyament).

Funciona al carrer Xaloc núm. 5. En el curs 87-88
s'impartiren classes a 103 alumnes.
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COL·LECTIU D'ALFABETITZACIÓ

Funciona en uns locals del Centre Cívic. Hi ha ads¬
crits dos professors del Departament d'Ensenyament.
Junt amb aquests treballen, en el curs anterior 87-88,
11 monitors en cercles d'alfabetització en pisos. Van fer
ús del servei, durant aquest període 58 persones.

Els ensenyaments que es van impartir són:
- Taller de moda.
- Neolectors.
- Alfabetització.
- Grup de certificat.
- Taller de carnet de conduir.

LLAR DEL JUBILAT

Durant l'any 1976 el Patronat de l'Habitatge de l'Ajun¬
tament de Barcelona va fer un projecte per a la cons¬
trucció en uns terrenys de la seva propietat, a La Mina,
d'un pavelló per a Llar del Jubilat. El projecte quedà
aturat perquè el Ministeri de Governació no va concedir
l'autorització a l'Ajuntament de Sant Adrià basant-se en
el fet que les Mutualitats Laborals, que havien de fer-se
càrrec del manteniment, no havien comunicat l'accep¬
tació.

Provisionalment la Llar del Jubilat s'ha instal·lat en un

local del Patronat de l'Habitatge, en el Centre Cívic.

ALTRES CENTRES SOCIALS

- Un local de l'Associació de Veïns.
- Un local per a la joventut en el Centre Cívic.
- La parròquia.
- Un centre cultural gitano.
- Altres serveis culturals.
- Un Casal Infantil i Juvenil.

ALTRES

- No hi ha fonts públiques.
- No hi ha papereres.
- Les voravies presenten un dèficit de construcció o re¬

paració.
- Les clavegueres presenten problemes de conserva¬

ció.

serveis sanitaris

- Existeix un CAP jerarquitzat.
- 2 farmàcies; es considera que el servei resta cobert.

esports i educació física

Des de l'any 1978 La Mina compta amb un camp de
futbol i un polisportiu que comprèn una pista polisporti-
va, una pista polivalent, un frontó i un edifici per a vesti¬
dors.

Els dos gimnasos existents en la zona estan ins¬
tal·lats en grups escolars d'EGB.

Per altra banda hi ha una gran proliferació de clubs
esportius (futbol, petanca, bàsquet, futbol sala).

ESTUDI SOBRE DELINQÜÈNCIA

Breu síntesi sobre activitats delictives a la barriada de
La Mina.

Podem afirmar sense risc d'error que el barri de La
Mina és conegut a tota Espanya. Pel·lícules com «Pe¬
rros Callejeros» i altres, i també reportatges periodístics,
han contribuir"sn gran manera a donar publicitat a
situacions i circumstàncies que l'han convertit en un
barri maleït, tant per a les persones que resideixen allà
honradament com per als que resideixen en altres llocs,
però d'alguna manera, han sofert experiències relacio¬
nades amb el barri i en particular amb la delinqüència
que s'hi origina.

Si bé en un principi i des de la creació del barri les
causes generals de la criminalitat eren més diferents,
actualment la situació en el barri és ben diferent, ja que
en aquest barri existeixen certs grups de «quinquis»,
que s'associen i s'organitzen per delinquir, estan acon¬
seguint la total anul·lació de qualsevol conducta normal
de la resta de ciutadans que allà resideixen. Controlen
absolutament la zona i sotmeten la major part dels seus
habitants a una autèntica llei del silenci, impedeixen el
normal desenvolupament de les seves activitats quoti¬
dianes, i converteixen d'aquesta manera una modesta
barriada en un focus de delinqüència, lloc de reunió de
drogaaddictes i delinqüents de tot tipus, que troben en
el barri compradors per als productes dels seus robato¬
ris i traficants que els subministren els estupefaents que
necessiten.

TIPOLOGIES DELICTIVES QUE ES DESENVOLUPEN
A LA BARRIADA DE LA MINA.

- Tràfic d'estupefaents.
- Compra-venda d'or i altres efectes.
- Tràfic d'armes.
- Protecció d'establiments mitjançant amenaces.

DEL TRÀFIC D'ESTUPEFAENTS

Aquestes xarxes vénen eludint l'acció policial en
disposar d'una gran col·laboració per part d'altres
delinqüents residents a la barriada, els quals protegei¬
xen de totes maneres i en el seu propi benefici els
primers, dels quals poden disposar de certs favors, ja
que molts dels segons són addictes a les drogues i, en
casos d'extrema necessitat, són aquests els que solu¬
cionen els problemes relatius a l'adquisició de drogues
de tots tipus, ja que aquestes matèries no es poden
adquirir en qualsevol moment, per manca de disponibi¬
litat econòmica. D'aquesta manera es converteixen en
una xarxa de «santeros» (informadors), que perfecta¬
ment distribuïts en punts estratègics de la barriada
alerten de manera immediata i eficaç de qualsevol
activitat policial a la zona, cosa que fa molt difícil
procedir a la detenció d'aquestes persones «in fragan-
ti».

Per altra banda, la venda de droga es realitza mitjan¬
çant una organitzada xarxa de «camells» que, diària¬
ment, distribueix petites quantitats d'estupefaents, la
qual cosa proporciona un negoci il·lícit diari, sense els
riscs que comporta l'emmagatzemament.

Aquestes circumstàncies són desconegudes per la
resta de la població, que sol·licita una intervenció poli-
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cial, més forta i inclús s'acusa de manca d'interès les
autoritats locals, quan l'assumpte és molt més complex.

En aquest ordre de coses, cal afegir que, general¬
ment, a La Mina no es dóna un requisit bàsic per al èxit
policial com és la col·laboració ciutadana, col·laboració
que no es dóna suficientment, ja que el veïnat que
d'una manera correcta i legal desenvolupa el seu treball
es veu sotmès a una llei del silenci, sota el clima de
terror imposat mitjançant amenaces i coaccions, i, en
últim terme, agressions que els impedeix cooperar amb
les autoritats en contra de la delinqüència.

A tot això s'afegeix la gran quantitat de pisos francs
que existeixen en el barri, utilitzats tant per a ocultació
de droga com de delinqüents, facilitada pel fràgil control
que exerceix el Patronat Municipal de l'Habitatge del
qual depenen els pisos, cosa que fa difícil la identifica¬
ció i seguiment dels delinqüents.

COMPRA-VENDA D'OR I ALTRES EFECTES

Aquesta tipologia va lligada, avui dia, al tràfic de
drogues, ja que si anteriorment va ser una especialitat a
la qual van accedir nombrosos grups de delinqüents,
en l'actualitat tot aquell que trafica amb drogues és un
comprador de joies i altres efectes, ja que a ells
acudeixen els nombrosos delinqüents a adquirir la
substància en concret, i la paguen amb el botí que han
obtingut procedent de «sirias y tirones» o d'atracaments
i robatoris a pisos. Els «camells» importants adquireixen
joies de valor respectable a un preu irrisori, per la qual
cosa es lucren més despietadament dels drogaaddic¬
tes necessitats i potencien d'aquesta manera la cadena
de delinqüència, ja que els obliga a delinquir de nou per
poder abastar-se d'estupefaents.

La cadena, per tant, continua quan els «camells»
venen or o joies a altres peristes, quasi sempre «paios»,
que aprofiten el negoci per transformar les peces i
triplicar el seu valor.

Una altra sortida que es dóna a aquest tipus de
gènere és la seva venda a l'estranger, aprofitant els
nombrosos viatges que aquestes «famílies» realitzen,
per mitjà d'una infrastructura d'homes, mitjans i docu¬
mentacions falses, amb què aconsegueixen treure part
dels efectes d'il·lícita procedència per ells acumulada,
quasi bé sempre joies, ja que els altres efectes que
puguin adquirir els venen a la mateixa barriada. Si es
tracta de robes o teixits, traient les etiquetes d'origen i
venent-les a baix preu. Quant als aparells electrodomès¬
tics i altres de musicals, és molt estrany que falti en
determinats domicilis de La Mina, un televisor en color,
un vídeo o aparell musical amb el nombre de sèrie es¬
borrat.

Com a punt final, és de destacar que aquestes
bandes operen des de fa temps i han obtingut beneficis
suficients per adquirir negocis en els quals netegen el
diner negre i transformen objectes il·lícits en lícits.
També es té coneixement de les seves connexions
policials i judicials.

TRÀFIC D'ARMES

Es porta a terme a gran escala per clans i bandes de
delinqüents, aprofitant l'estructura que posseeixen tant
a l'estranger com a l'interior del país. Disposen així
mateix d'armers que transformen i arreglen qualsevol

tipus d'armament, que després serà amagat en pisos
francs, barraques, terrenys de pastura, etc.

Aquestes armes són venudes a alts preus, tant a

delinqüents de la zona com a d'altres, i són utilitzades
en la comissió de delictes violents. Aquesta especialitat
delictiva és portada a terme per grups o clans, més que
per persones aïllades, i s'ha pogut comprovar que es
negocia amb tot tipus d'armes, tant curtes com llargues
i inclús automàtiques.

Quan falla la matèria primera, és comissionada una
sèrie de persones que té la missió de comprar armes
en diferents països, adquirir les armes simulades o

d'avantcàrrega que a Itàlia, França i Andorra són adqui¬
rides sense cap tipus de requisit previ i que, un cop
aquí, són perfectament manipulades.

PROTECCIÓ D'ESTABLIMENTS

Dels existents a la barriada, tant comercials com

industrials, s'ha pogut comprovar, encara que no pro¬
var, que estan sotmesos a l'extorsió o protecció per
part d'individus, que actuen sota el comandament de
caps de clans, amb gran autoritat entre les persones
d'aquesta estirp, per la gran quantitat de famílies, pa¬
rentis, activitats violentes que realitzen i antecedents
policials que ho proven.

Aquests grups no sols asseguren que els establi¬
ments que controlen no siguin robats, exercint control
sobre la delinqüència, sino que també, si es neguen a
admetre la protecció, seran ells qui les provocaran.

En aquest últim punt, es té coneixement que tant
bancs com indústries estan pagant seguretat i vigilàn¬
cia.

II. PROPOSTA DE SOLUCIÓ.

La proposta que oferim està basada en els quatre
punts següents:

1. Assentament Població Normalitzada.
2. Rehabilitació Mina Vella.
3. Reordenació Mina Nova.
4. Desenvolupament Eix Besòs.

Amb la consideració que es produeixi un descens de
la densitat.

L'actuació general es divideix en fases:

1. Curt termini (0 a 1 '5 anys).
2. Mig termini (1 '5 a 3 anys).
3. Llarg termini (3 a 5 anys).

En aquests moments es poden determinar les ac¬
cions a emprendre a curt termini i deixar assentats els
criteris d'actuació a mitjà i llarg termini.

La planificació més concreta d'aquestes dues fases
posteriors es podrà emprendre en el termini d'un any,
en funció del compliment dels punts que es concretin a
curt termini i de la implantació d'alguns, els quals són
variables no controlades directament (exemple: assen¬
tament d'un punt de desenvolupament económico-
laboral).

Fins i tot portant a terme aquesta actuació amb el
màxim de dificultat en el transcurs del primer any, es
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podria concretar en els 9 primers mesos. Un cop
passada aquesta dificultat es podria avançar molt més
ràpidament.

En el plànol que adjuntem s'esquematitzen les zones
d'actuació immediata en el territori del marge dret. Les
numeracions coincidents indiquen inicis conjunts.
- El criteri per actuar en el punt núm. 1 és el se¬

güent:
1(a): (Zona Mina Vella). N'hi ha prou amb una

rehabilitació acompanyada de mesures normalitzado¬
res d'una minoria.

1(b): (Zona Saturn-Venus-Mart). És on s'acumulen
la major part dels problemes del barri.

La liberalització d'aquests habitatges (feta amb
posterioritat a la construcció de més habitatges) posa
les bases per engegar la política de reordenació-
rehabilitació de la resta del barri que, en el seu
moment, es consideri oportú (mitjà i llarg termini).

1(c): L'actuació a la Mina Nova (zona carrers Mart
i Levant) es determina per la possibilitat de posar en
marxa una política de rehabilitació-reordenació del
sector entre els períodes de mitjà i llarg termini. És
necessari per tant, portar a terme unes mínimes
reparacions bàsiques fins a arribar a la solució defini¬
tiva (màxim 5 anys).

- L'actuació a la Zona 2 del plànol es converteix pel fet
de ser pràcticament l'única parcel·la de terreny lliure,
dins del terme municipal, que permet actuar com a
comodí, que ajudi a portar a terme una política de
descens de la densitat.

- L'actuació a la Zona 3 és l'assentament del punt de
desenvolupament económico-laboral que actuï com
a dinamitzador de la zona (creació d'uns 300 llocs de
treball i d'una sèrie de serveis), necessaris per al
desenvolupament tant del nostre Municipi com de la
Comarca del Barcelonès.

El fet que les actuacions conjuntes a la zona 1(a),
1(b), 1(c) estiguin enfocades a l'assentament de la
població normalitzada. Això es complementa amb una
sèrie de normes que es consideren més endavant, de
les quals algunes tenen un criteri, una voluntat política:
frenar l'entrada d'il·legals (squaters), retenir el procés
d'escripturació fins que hi hagi síntomes clars de nor¬

malització, ...

Algunes de les accions que es prenen tenen un
efecte compensatori de possibles situacions reactives
que es puguin produir, com és el cas dels equipaments
destinats al Barri del Besòs.

Les altres accions estan destinades a la creació de
moviments participatius i de consulta per al veïnat, per
aconseguir que el projecte resti assimilat com quelcom
propi. Així mateix, mitjançant un procés de descentra¬
lització es pretén millorar l'eficàcia-eficiència de l'estruc¬
tura municipal.

Per aconseguir els quatre objectius que dèiem (Po¬
blació Normalitzada + Rehabilitació-Reordenació + De¬
senvolupament económico-laboral), hem dissenyat
unes accions bàsiques:
- Rehabilitació Mina Vella.
- Reparacions Mina Nova.
- Projectes compensatoris.
- Eix de desenvolupament económico-laboral.
- Política de Benestar Social.
- Descentralització-Participació.
- Mesures per rebaixar la densitat.
- Inici del mitjà-llarg termini, com a planificació concre¬

tada.
La determinació dels objectius a curt termini ens ve

prefixada per l'algoritme que s'inclou a continuació i en
el fet que una sèrie d'accions bàsiques es planifiquin en
mesos i s'executin en 1 any (amb una variabilitat de + 3
mesos en l'execució).

ALGORITME D'EIXOS BÀSICS

Accions

Rehabilitació MINA VELLA

Reparacions MINA NOVA

Projectes compensatoris

Eix Económico-Laboral

Política Benestar Social

Descentralització Participació

Mesures baixar densitat

Inici MITJÀ-LLARG
termini

Redacció Projecte Execució

Redacció Projecte Execució

Disposar de terrenys. Redacció
Projecte nou habitatge i equipament

Execució

Elaboració Desenvol. del Projecte Execució

Implementació Execució Continuada

Implementació Execució Continuada

Estructuració Execució

Planificació Execució

0
Novembre 88

3 mesos 6 mesos 12 mesos 18 mesos
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Totes aquestes accions bàsiques s'han desglossat
en altres menors, a la vegada que es complementen
amb altres accions fonamentals en la mateixa mida, les
quals, habitualment estan lligades al criteri d'actuació
(decisió política) amb la doble finalitat de:
- Donar suport i facilitar la implantació de les accions

bàsiques, per aconseguir els quatre objectius fona¬
mentals.
La classificació del desglossament de les accions

bàsiques i d'aquestes accions complementàries s'han
fet en funció del temps que és necessari per prendre la
decisió i iniciar-les, intentant ordenar-les seqüencial¬
ment. Es subdivideixen de la manera següent:
A: Període inferior a 1 mes (0 - 1 mes).
B: Període entre 1 - 6 mesos.

C: Període màxim: 12 mesos.

A) PRENDRE DECISIONS I INICI INFERIOR
(TERMINI 1 MES) O ACCIONS IMMEDIATES

A.1. Acceptació de l'Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs com a entitat que marca les directrius de les
actuacions que es porten a terme en el barri.

A.2. Retenir per part del Patronat Municipal de l'Habi¬
tatge de Barcelona l'opció d'escripturar fins passat 1 '5
anys en els quals s'haurà réorientât l'actual tendència.

A.3. Paralització de l'adjudicació dels habitatges per
part del PMHB a noves famílies (frenar nou augment de
densitat), impedint així mateix l'ocupació il·legal dels
habitatges (squaters).

A.4. Pagament per part de l'Ajuntament de Barcelo¬
na a l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs dels deutes
que té contrets pel concepte de CTU, l'import dels
quals seria destinat a la realització d'actuacions pun¬
tuals i urgents en matèria urbanística, sanitària i d'assis¬
tència social.

A.5. Inici de converses amb el Ministeri de l'Interior
per a la recuperació de part de l'edifici del carrer Mart,
ocupat actualment per la Guàrdia Civil.

A.6. Estudi dels equipaments compensatoris a ins¬
tal·lar en el Barri Besòs.

A.7. Creació d'un òrgan de Participació en el barri de
La Mina, amb l'estructura de Consell de Districte.

A.8. Augmentar el nivell de seguretat ciutadana.

B) PRENDRE DECISIÓ I INICI INFERIOR (TERMINI
ENTRE 1 MES I 6 MESOS)

B.1. Elaboració de les Bases Reguladores del tras¬
pàs de la gestió dels habitatges del PMHB a l'Ajunta¬
ment de Sant Adrià de Besòs, amb la condició que es
transfereixin els mitjans econòmics i humans necessaris
per a una gestió adequada.

B.2. Posar en marxa l'òrgan de Participació Ciuta¬
dana.

B.3. Posar en marxa un procés adequat de descen¬
tralització político-administratiu.

B.4. Actualització dels estudis sòcio-econòmics i cul¬
turals, cosa que possibilitarà prendre una decisió encer¬
tada, a mitjà i llarg termini.

B.5. Creació d'un fons econòmic que permeti baixar
progressivament la densitat del barri, compensant
econòmicament aquelles famílies que abandonen vo¬
luntàriament els habitatges i, de manera eventual, a les
famílies en situació il·legal, quan existeixi un interès
mutu amb l'Ajuntament; i també la recuperació de
l'edifici del carrer Mart, actualment ocupat per la Guàr¬
dia Civil.

B.6. Reelaboració i Potenciació de la política de
benestar social, en tots els àmbits.

B.7. Aconseguir la disponibilitat dels terrenys que
siguin necessaris per a l'edificació de nous habitatges,
per fer possible la rehabilitació i esponjament progressiu
del barri; com també la redacció dels projectes d'equi¬
paments compensatoris.

B.8. Redacció del projecte de rehabilitació del Sector
denominat Mina Vella.

B.9. Redacció del projecte de millora del Sector
denominat Mina Nova.

B.10. Redacció de la implantació d'un eix de desen¬
volupament sòcio-laboral i econòmic en el marge dret
del riu Besòs.

C) PRENDRE DECISIÓ I INICI INFERIOR
(TERMINI 12 MESOS)

C.1. Execució del projecte de Rehabilitació del Sec¬
tor denominat Mina Vella.

C.2. Execució del projecte de millora del Sector
denominat Mina Nova.

C.3. Inici de les obres de construcció en els terrenys
als quals fa referència el punt B.7, i la dels equipa¬
ments.

C.4. Implantació d'un eix de desenvolupament sòcio-
laboral i econòmic en el marge dret del riu Besòs.

C.5. Escripturació dels habitatges de la Mina Vella a
favor dels seus propietaris, a mesura que es vagin
rehabilitant els respectius blocs.

En finalitzar el termini de temps, al qual es limita el
•present Pla, i amb l'experiència i les dades obtingudes
de les diferents actuacions i dels estudis, es procedirà a
l'elaboració d'unes bases que permetin realitzar un
projecte integral de remodelació del barri.

En el quadre que acompanyem a continuació s'as¬
senyala en les diferents columnes:

1. Accions: Utilitzem la classificació anterior (A, B,
C) en funció del temps de decisió i d'inici.

2. Terminis: Temps que durarà l'acció.
3. Càlcul cost: L'import de l'acció, tenint en compte

que parlem d'un curt termini, que algunes d'aquestes
accions són continuades i que s'hauran d'ampliar en els
períodes a termini mitjà. (Les xifres que es remenen
estan en funció de càlculs i estudis ja realitzats, tant
concretats en l'acció de conjunt o bé per imputació de
projectes més generals).

4. Proposta de finançament: Bases per generar un
passiu financer.

Per finalitzar aquest avantprojecte en el cas que fos
acceptat, continuaríem desglossant totes les accions
en fases, subfases i projectes més concretats amb la
mateixa tècnica amb la qual ara intentem construir un
Algoritme-PERT més detallat.
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Accions Terminis
Cost

(milió)
Proposta

finançament

A.1
A.2
A.3

Immediat
Immediat
Immediat

-
-

A.4
A.5
A.6
A.7
A.8

1 mes (*)
1 mes

1 mes

1 mes

1 mes

-
-

B.1 2 mesos -
-

B.2
B.3
B.4

2-3 mesos

2-3 mesos

4-6 mesos 10 Diputació

B.5

B.6

B.7

B.8
B.9
B.10

6 mesos

6 mesos

3 mesos

(implan¬
tació)

6 mesos

6 mesos

6 mesos

200

100

(Programa
Europa)

90

10

10

5
5

Indeterm.

Generalitat
Ministeri S. Socials
CEE
Generalitat

Ajunt. Barcelona
Ajunt. S. Adrià
Fund. Família i Be¬
nestar

Programes INEM
Ajunt. S. Adrià
CEE i altres
Recursos Tècnic
Ajunt. Barcelona
Mancomunitat

EUSAB, SA
Diputació
Diputació
Ajuntament

C.1

C.2

C.3

C.4
C.5

1 any

1 any

1 any
contin.
2 anys
3 anys

1-2 anys

600

300

700

Indeterm.
28

Generalitat i/o Estat
CEE

Ajuntaments
Generalitat i/o Estat
CEE
INCASOL

(Generalitat)
CEE
Mixta Públ.-Privada

Aspirant

Total fase curt
Termini: 2058 milions
+ 50 milions (*)
* Xifra indeterminada CA

(*) Es tracta del pagament d'un deute i, per tant, no
suposa cap cost.

DOCUMENT PER A LA FORMALITZACIÓ
D'UN CRÈDIT DE TRESORERIA PER IMPORT
DE 5.000.000.000 DE PESSETES,
AMB L'EXCM. AJUNTAMENT DE BARCELONA

Reunits: D'una part, l'Excm. senyor Andrés García
de la Riva Sánchez, major d'edat, veí de Madrid, amb
Document Nacional d'Identitat número 19.377.468, com
a President i en nom i representació del Banc de Crèdit
Local d'Espanya.

I de l'altra, l'Excm. senyor Pasqual Maragall i Mira,

major d'edat, veí de Barcelona, amb Document Nacio¬
nal d'Identitat número 36.870.247, com a Alcalde-
President i en nom i representació de l'Excm. Ajunta¬
ment de Barcelona.

Es reconeixen ambdues parts la capacitat legal ne¬
cessària per concertar mitjançant aquest document un
crèdit de Tresoreria d'acord amb les següents Clàusu¬
les:

Primera. El Banc de Crèdit Local d'Espanya (d'ara
en endavant el Banc) concedeix un crèdit de Tresoreria
a l'Excm. Ajuntament de Barcelona (d'ara en endavant
el Prestatari), per un import límit de 5.000.000.000 de
pessetes.

Segona. Per al desenvolupament d'aquest crèdit es
procedirà a l'obertura d'un compte corrent de crèdit en
el qual per part del Banc s'hauran de pagar les quanti¬
tats que aquest desemborsi amb càrrec a l'esmentat
crèdit.

Tercera. El Prestatari podrà disposar del crèdit indi¬
cat mitjançant comunicacions per al seu abonament en

compte corrent subscrites per l'Ordenador de Paga¬
ments o persona amb competència o poder suficient o

mitjançant xecs que facilitarà el Banc o altres ordres de
pagament reglamentàriament autoritzades.

Quarta. L'interès que acreditaran els saldos deutors
de l'esmentat compte, dins el límit del crèdit, serà del
11,50 per 100 nominal anual, i els saldos que autoritzats
pel Banc excedeixin del dit límit acreditaran el 17 per
100 també nominal anual.

A més, si s'escau, s'acreditarà una comissió per no
disponibilitat del 0,15 per 100 nominal anual, sobre les
quantitats no disposades del crèdit concedit.

El tipus d'interès efectiu anual (TAE) corresponent a
aquesta operació és del 12,0055 per 100 i la fórmula
utilitzada per obtenir l'esmentada equivalència s'especi¬
fica en l'annex 1 d'aquest contracte.

Els interessos s'acreditaran per dies i el seu import es
calcularà aplicant el tipus d'interès nominal anual pels dies
de cada saldo disposat, en el període liquidat, sobre la
base de dies naturals de l'any de què es tracti.

Així mateix, la comissió per no disponibilitat s'acredi¬
tarà per dies i el seu import es calcularà aplicant-la
sobre els saldos diaris no disposats en el període
liquidat sobre la base de dies naturals de l'any de què
es tracti.

En qualsevol cas els saldos creditors que poguessin
produir-se en el compte corrent de crèdit, es traspassa¬
ran automàticament al compte corrent que manté obert
el Prestatari al Banc.

Cinquena. La liquidació d'interessos i comissions so¬
bre els saldos deutors o excedits del límit del compte
corrent de crèdit s'efectuarà l'últim dia de cada trimes¬
tre natural; en aquesta data el seu import net es
considerarà vençut per al seu reemborsament imme¬
diat, mitjançant abonament en el compte corrent obert
al Banc a nom del Prestatari.

La liquidació serà notificada al Prestatari, per compro¬
var i altres efectes.

Sisena. Aquest crèdit haurà d'amortitzar-se com a
màxim en el termini d'un any a partir del dia de la
data.

El saldo del dit crèdit es carregarà en el compte
corrent a què s'ha fet esment a la clàusula anterior.

Setena. El Banc és considerat creditor preferent del
Prestatari per raó d'aquest crèdit, els seus interessos,
comissió, despeses i quant li sigui degut i en garantia
del seu reintegrament afecta i grava d'una manera
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especial els ingressos que produeixi el recurs que
s'expressa a continuació, així mateix afectat en garantia
d'operacions anteriorment formalitzades amb el Banc.
El dit recurs és:

Participació municipal en els Tributs de l'Estat en la
part que resulti de repartir proporcionalment els imports
formalitzats o a formalitzar amb les Entitats prestamis-
tes que tinguin atorgades o atorguin operacions de
crèdit amb la garantia d'aquest recurs, sempre que
l'esmentada part garanteixi el pagament de les càrre¬
gues financeres pendents.

Amb referència a aquests ingressos la representació
del Prestatari declara que es troben lliures de tota
càrrega o gravamen, a excepció de les ja indicades,
constituint una garantia de caràcter preferent en favor
del Banc.

Els dits ingressos s'abonaran en l'esmentat compte
corrent obert al Banc a nom del Prestatari.

Vuitena. El retard en el pagament al venciment de
l'operació de les quantitats que per interessos, comis¬
sió i, si s'escau, principal, hagi de satifer el Prestatari
acreditaran dia a dia per l'esmentat concepte de demo¬
ra un interès del 17 per 100 nominal anual calculat en la
forma indicada en la clàusula quarta per als interessos,
havent- se de pagar així mateix en l'anteriorment es¬
mentat compte corrent obert a nom del Prestatari al
Banc, mitjançant liquidacions a practicar l'últim dia de
cada trimestre natural o en les dates en què existeixi
saldo suficient en l'esmentat compte corrent.

Els interessos de demora líquids, acreditats, vençuts i
no satisfets al final de cada trimestre natural es capita¬
litzaran com a augment de capital degut, i acreditaran
per la seva part dia a dia nous rèdits al tipus d'interès
moratori indicat.

Novena. Els Jutges i Tribunals competents per en¬
tendre en totes aquelles qüestions que sorgeixin com a
conseqüència de la interpretació d'aquest contracte
seran els de Madrid.

Desena. Aquest document privat podrà ser elevat a
escriptura pública, essent a càrrec del Prestatari el
pagament de les despeses que s'originin.

I en prova de conformitat signen aquest document,
per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i data abans indi¬
cats.

Annex

Annex al document de Formalització de l'operació
a curt termini amb l'Excm. Ajuntament de Bar¬
celona

(*) De conformitat amb el que es disposa en el punt
primer de l'Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de
16 de juny de 1988 sobre informació que les Entitats de
Dipòsits ha d'incloure en els seus contractes amb
clients i així mateix amb l'establert pel Banc d'Espanya
en la seva circular núm. 15/1988 de 5 de desembre, el
tipus anual equivalent (TAE) corresponent a aquesta
operació és:

i (TAE) = 12,0055

O Fórmula teòrica utilitzada per a la seva obtenció:
i = (1 + ik)k - 1

i = Tipus anual equivalent (TAE)
ik = Tant per u efectiu trimestral (0,02875)
k = 4 (número de trimestres compresos en un any)

CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE
BARCELONA, ENTITAT METROPOLITANA DE
TRANSPORTS I RENFE, PER TAL DE REALITZAR
LES OBRES D'ACONDICIAMENT I
URBANITZACIÓ DE LA ZONA DELIMITADA PEL
CARRER COMTES DE BELL-LLOC, CARRER
VIRIAT, CARRER D'ENRIC BARQUÉS I LA
FAÇANA NORD DE L'ESTACIÓ CENTRAL
DE SANTS

A la Ciutat de Barcelona, Reunits:
D'una part l'll im. Sr. Josep M. Serra i Martí, com a
Conseller Regidor de l'Àmbit d'Urbanisme i Serveis
Municipals de l'Ajuntament de Barcelona.

D'altra la ll ima. Sra. Mercè Sala Schnorkowski, com a
President de l'Entitat Metropolitana del Transport.

I d'altra el Sr. Carlos García Cañibano, com a Director
de la V Zona de Rente, en aquest acte, Manifesten:

Pràcticament tots els processos de transformació
urbana vinculats a la modernització i adaptació del
sistema ferroviari han estat complexos degut als nom¬
brosos interessos, en ocasions contradictoris, que en¬
tren en joc en operacions d'aquest caire.

Qüestions patrimonials relatives a la titularitat del sòl,
expectatives econòmiques relacionades amb la defini¬
ció d'usos i fins i tot sensibilitats diferents de l'Adminis¬
tració de la Ciutat i la Ferroviària respecte a la funcionali¬
tat i prioritat de les inversions, són aspectes que
dificulten la posada en marxa d'aquests tipus d'actua¬
cions.

Les diferents intervencions urbanístiques que s'han
anat desenvolupant a la zona d'influència de l'Estació
Central de Sants: plaça dels Països Catalans, Parc de
l'Espanya Industrial i Estació d'Autobusos de Sants, no
han estat alienes als condicionaments inherents al marc

anteriorment descrit.
El present conveni té per objecte definir i formalitzar

els compromisos que l'Ajuntament de Barcelona, l'enti¬
tat Metropolitana del Transport i Rente adquireixen pel
que fa a les obres d'acondiciament i urbanització de la
zona delimitada pel carrer Comtes de Bell-lloc, carrer
Viriat, carrer d'Enric Barqués i la façana nord de l'Esta¬
ció Central de Sants.

El repartiment de les actuacions a realitzar per
cada Institució s'ha plantejat en funció de la naturale¬
sa i funcionalitat de les obres i tractant de trobar un

equilibri entre les aportacions econòmiques previsi¬
bles a efectuar per cada Institució. En plànol adjunt
es delimita el perímetre de la zona d'intervenció i es
defineixen, bàsicament, les actuacions previstes.
Pactes:

Primer. Els projectes tècnics necessaris per a l'exe¬
cució de les obres se sotmetran a la conformitat de les
tres parts, supervisais tècnicament per l'Àrea de Projec¬
tes i Obres la qual haurà de fer l'oportú seguiment de
les obres.

Segon. L'Ajuntament de Barcelona executarà les se¬
güents unitats d'obra:
- Semaforització i senyalització.
- Enllumenat, pavimentació i drenatge.
- Mobiliari urbà i enjardinament.

Tercer. L'Entitat Metropolitana del Transport es farà
càrrec de les obres següents:
- Cobriment forats estructura i restauració murets de

rampes.
- Casetes Companyies de Transports.

Quart. Renfe realitzarà les obres següents:
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- Remodelació façana i obertura de dues portes.
- Acondicionament de la vorera colindant façana i dels

elements no alineats.
I en prova de conformitat el signen les tres parts en el

lloc i data assenyalades al començament.

PROTOCOL ENTRE L'AJUNTAMENT DE
BARCELONA I EL PORT AUTÒNOM
DE BARCELONA

A la ciutat de Barcelona, a nou de novembre de mil
nou-cents vuitanta vuit.

Reunits: Per una banda, l'Excm. senyor Pasqual
Maragall i Mira, en la seva qualitat d'Alcalde-President
de l'Ajuntament de Barcelona, assistit pel senyor Jordi
Baulies i Cortal, Secretari General d'aquesta Institució;

I, per l'altra, I'll- Im. senyor Josep Munné i Costa, en la
seva qualitat de President del Port Autònom de Barcelo¬
na i de President de la Gerència Urbanística Port 2000
del Port Autònom de Barcelona, es reuneixen amb
representació i capacitat suficient per aquest atorga¬
ment i Manifesten:

1. L'Ajuntament de Barcelona i el Port Autònom de
Barcelona, dins llurs respectius àmbits d'actuació, han
près consciència que cal encetar una nova etapa d'es¬
treta col·laboració interinstitucional que permeti rendibi-
litzar al màxim, en benefici dels ciutadans, el gran ventall
de possibilitats d'actuació i l'estol d'iniciatives que amb¬
dues Entitats públiques poden promoure.

Aquesta nova perspectiva, que ha de permetre relli¬
gar estretament dos centres de decisió que durant molt
de temps han seguit camins separats, es projecta
sobre tot un ventall d'idees i projectes, algun ja molt
concretat, distingint entre una sèrie d'operacions con¬
junts de futurs i un projecte que ja és fruit, en bona part,
de l'esmentada coordinació.

2. Aquest Projecte té com a objecte fonamental la
remodelació d'usos del Port Vell de Barelona, àmbit
delimitat des del Moll de Barcelona fins el Moll de
Llevant, en base a l'obsolescència dels usos portuaris
habituals i per raó de la necessitat de donar continuitat
al procés engegat amb la remodelació del Moll de la
Fusta, consistent en l'harmonització del Port i Ciutat
com a peça cabdal per a la recuperació ciutadana del
front marítim.

Ambdues institucions tenen la satisfacció de consta¬
tar que els objectius del Projecte del Port Vell, ja
inicialment elaborat amb el concurs de tènics qualificats
d'un i altre organisme, sintonitzen plenament amb la
filosofia del planejament urbanístic vigent a l'àmbit me¬
tropolità, en el sentit de contribuir al reequipament de la
Ciutat, coadjuvar a equilibrar habitants i dotacions, i, en
definitiva, millorar la qualitat de la vida ciutadana, tot
això, però, sense que el Port de Barcelona perdi els
seus trets característics, conjuminant així, en una medi¬
tada simbiosi, Port i Ciutat, Ciutat i Port, lleure i cultura,
comerç i espais públics, activitat productiva i esport,
rendibilitat i permeabilitat, creació de llocs de treball i
disseny, esbarjo i dinamisme, i contribuint, amb tot això,
al gran esforç col·lectiu per arribar a assolir amb dignitat
l'horitzó olímpic, alhora que participant en la remodela¬
ció urbanística més important plantejada a Barcelona i
àrea d'influència des de la concepció i creació de l'Ei-
xample.

El Port Autònom de Barcelona, trencant la seva

trajectòria secular abocada totalment a tràfic marítim i a
la prestació i millora dels corresponents serveis, i l'Ajun¬
tament de Barcelona, constatant la irreversible tendèn¬
cia ciutadana a abastar espais abans vedats, van
decidir d'escometre, malgrat els riscs inherents, l'opera¬
ció de remodelació del Port Vell que ha cobrat cos en
un projecte configurat com a Pla especial, instrument
d'ordenació urbanística considerat adient per raó dels
nous usos complementaris del gran equipament nàutic-
esportiu projectat i per raó de la tramitació democràtica i
participativa que els instruments d'ordenació compor¬
ten.

Són indubtables les competències municipals en
matèria redactora i impulsora del planejament urbanístic
dins el seu àmbit territorial, competència que en el
supòsit del Port és concurrent amb les de l'ens gestor
d'aquest, en el present supòsit, el Port Autònom de
Barcelona, sense perjudici que el desenvolupament de
l'esmentat Pla i l'actuació de disciplina urbanística cor¬

responguin a competències municipals, de la mateixa
manera que al Port li correspon la gestió del domini
públic portuari.

Aquesta realitat, no expressament prevista en les
normes urbanístiques, obliga a actuar d'acord amb els
principis que informen sobre les actuacions dels poders
públics, fonamentalment el de coordinació, exigit, per
altra part, pel nostre text constitucional.

Per això, sense perjudici que en aquest cas l'aprova¬
ció inicial del Pla l'hagi adoptat el PAB, l'Ajuntament de
Barcelona ha estat informat dels estudis endegats.

El Projecte de Pla Especial del Port Vell, inicialment
aprovat, s'ha sotmès a informació pública i un cop
analitzades i informades sobre les al·legacions que es
puguin formular, les determinacions del Pla Especial con-
sensuades per l'Ajuntament de Barcelona i el PAB, sota
els esmentats principis de coordinació i cooperació admi¬
nistrativa, seran objecte d'aprovació provisional del PAB.

Posteriorment, caldrà sol·licitar la definitiva aprovació
de la Generalitat de Catalunya.

Abans, però, del darrer tràmit i en atenció tant a les
competències concurrents que incideixen sobre el terri¬
tori objecte del Pla com a l'excepcional importància del
Projecte, que escreix en molt de les ordinàries figures
de planejament i per palesar que aquest Projecte és
fruit d'un esforç de conjunt i d'un treball complexe,
seriós i entusiasta per part d'ambdues Institucions, els
compareixents coincideixen en considerar l'oportunitat
de formalitzar la interrelació que ha existit en l'elabora¬
ció del Projecte, palesar-la i institucionalitzar-la d'ara en
endavant.

3. Per això, ambdues parts, de comú acord, ator¬
guen aquest Protocol que estructuren en les següents
Clàusules:

Primera. L'Ajuntament de Barcelona i el Port Autò¬
nom de Barcelona decideixen de col·laborar integrada-
ment en l'operació de remodelació dels usos del Port
Vell del Port de Barcelona, de cabdal importància per a
la ciutat de Barcelona.

Segona. Aquest Protocol serà ampliat per ambdues
parts, respecte al conjunt d'operacions de ressò ciuta¬
dà vinculades al Port Vell i a tots els assumptes d'inte¬
rès comú que serveixen per enfortir els lligams entre
ambdues Institucions i estiguin al servei de superiors
interessos públics.

Tercera. L'Ajuntament i el Port Autònom de Barcelo¬
na expressen llur plena coincidència en la necessitat
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d'arranjar i remodelar urbanísticament l'àmbit portuari
denominat Port Veil, que abasta del Moll de Barcelona
fins al Moll de Llevant, d'acord amb el marc establert en
Memòria i Planell que s'adjunten en Annex al present
Protocol.

Quarta. Ambdues Institucions coincideixen també,
plenament, en la possibilitat de compatibilitzar la tradi¬
cional fesomia portuària amb l'obertura del Port Vell a
tots els ciutadans i que els usos típicament portuaris
siguin els vertebradors d'altres usos complementaris
que impliquin un reequipament de la ciutat.

Cinquena. Ambdues parts constaten el treball de
conjunt, desenvolupat des de 1985, per definir el model
urbanístic més adient per al Port Vell.

Sisena. L'Alcalde de Barcelona, una vegada aprovat
provisionalment el Pla Especial del Port Vell per part del
PAB, sotmetrà a l'Ajuntament Ple l'assumpció o ratificació
de les seves tramitació i determinacions, a fi de presentar-
lo conjuntament davant la Generalitat de Catalunya.

Setena. Ambdues Institucions creen una Comissió de
Seguiment per a l'execució del Pla Especial del Port Vell
integrada, la meitat dels seus membres, per represen¬
tants de l'Ajuntament de Barcelona i, l'altra meitat, per
representants del PAB i de la Gerència Urbanística Port
2000, amb la finalitat de supervisar el desenvolupament
de tots els temes d'interès comú abans esmentats,
formular suggeriments, proposar la resolució de contro¬
vèrsies entre ambdues Institucions i promoure mesures
per agilitar els informes que li siguin demanats tant per
l'Alcalde com pel President del Port Autònom.

En els quals termes, ambdues parts deixen redactat
aquest Protocol que, en prova de conformitat, signen
per duplicat exemplar i a un sol efecte en el lloc i la data
de l'encapçalament.

ANNEX AL PROTOCOL

Memòria

Conseqüentment amb la línia de procediment acor¬
dada entre ambdues Institucions, s'adjunten les Direc¬
trius Generals de l'Ordenació del Port a partir de les
quals es configurarà el document definitiu del Pla.

Posteriorment, correspondrà a l'esmentat Pla el de¬
senvolupament dels continguts específics, que seran
estudiats de forma coordinada per part dels represen¬
tants d'ambdues Institucions.

El Pla proposa un model d'ordenació que potencia la
plataforma portuària perimetral, com un element urbà de
suport continu de les activitats més intenses i perma¬
nents de la transformació portuària (activitats dominant¬
ment de caràcter marítim, d'equipament i d'espai lliure).

Complementàriament amb aquesta idea de perímetre, i
nova façana, es potenciarà el Moll d'Espanya com el
centre gravitatori de l'activitat col·lectiva terciària, comer¬
cial i recreativa del Port en relació amb les seves possibili¬
tats d'ús i interacció amb la làmina d'aigua protegida.

Aquest objectiu es concreta a partir de la delimitació de
diversos recintes d'actuació que articularà el desenvolupa¬
ment del Pla. Els continguts específics de l'ordenació,
s'establiran a partir de les següents directrius, que s'ex¬
pressen orientativament en el plànol de la pàgina següent.

Moll de Barcelona
Es mantindran els Criteris d'Ordenació del Document

inicial del Pla.

Moll d'Espanya
S'ordenarà com un Àmbit destinat a la ubicació

d'activitats dominantment de caràcter lúdic, comercial-
recreatiu, esportiu i d'equipaments que, en el seu con¬
junt, es configuren com una entitat independentment
del perímetre portuari.

Es garantirà que els accessos que alimenten aquesta
peça, siguin coherents amb l'estructura global de l'or¬
denació, oferint simultàniament alternatives de relació
amb el Moll de la Fusta, la prolongació de la directriu de
la Via Laietana i el Moll del Rellotge, o de la Barceloneta.
Els dos primers amb possibilitats de ser fixos i contenir
usos comercials i d'altres atractius per la circulació de
vianants. El tercer de tipus mòbil (Enllaç Marí).

Molls de Dipòsit i de la Barceloneta
S'ordenarà com un espai essencialment destinat a

passeig públic de vianants, en continuïtat amb l'actual
Moll de la Fusta, garantint un passeig per davant de
l'edifici dels Dipòsits. Tanmateix, caldrà assegurar en la
seva extensió, un grau d'activitat suficient que mantin¬
gui l'equilibri funcional de les diferents parts del períme¬
tre portuari i, en especial, reforçar la continuïtat cap a la
plaça del Mar.

Els edicles que sustentaran aquesta activitat, seran
projectats tenint en compte la transparència des del
front de la Barceloneta i els requisits funcionals derivats
de la ubicació de la futura Marina. En aquest sentit,
podran estudiar-se les possibilitats de reutilització par¬
cial d'algun fragment dels tinglados existents.

Correspondrà al Pla, definir els subsectors d'actuació
que fragmentaran aquest àmbit d'ordenació d'acord
amb els Criteris Operatius del seu desplegament.

Plaça del Mar
L'ordenació tindrà en compte el seu doble caràcter

d'efecte terminal del passeig de la Barceloneta i punt de
trobada amb el futur passeig Marítim.

CONVENI ENTRE LA XARXA NACIONAL DE
FERROCARRILS (RENFE) I L'AJUNTAMENT
DE BARCELONA PER A LA PROLONGACIÓ DEL
SOTERRAMENT DEL RAMAL FERROVIARI
DE GLÒRIES I EL DESENVOLUPAMENT
D'EQUIPAMENTS HOTELERS

A Barcelona, a vint-i-vuit de març del mil nou-cents
vuitanta nou.

Reunits: D'una part, l'Excm. senyor Julián García
Valverde, President de la Xarxa Nacional dels Ferrocar¬
rils Espanyols (RENFE).

De l'altra, l'Excm. senyor Pasqual Maragall i Mira,
Alcalde-President de l'Excm. Ajuntament de Barcelona.

Intervenen: L'Excm. senyor Julián García Valverde
en representació de la Xarxa Nacional dels Ferrocarrils
Espanyols (RENFE) i l'Excm. senyor Pasqual Maragall i
Mira en representació de l'Excm. Ajuntament de Barce¬
lona, Exposen:

Primer. L'Ajuntament de Barcelona dins la seva políti¬
ca urbanística i en el marc de desenvolupament del
projecte olímpic té prevista l'execució d'importants
obres que afecten la xarxa arterial bàsica de la ciutat en
àmbits ocupats per instal·lacions de RENFE.

Aquests àmbits són els següents:
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a) Edificis situats a l'avinguda Icària afectats per la
construcció del Cinturó del Litoral en virtut del Con¬
veni signat, en data 30 d'octubre de 1987, entre el
Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme i l'Ajunta¬
ment de Barcelona.

b) Ramal ferroviari continuació del soterrament del Ramal
Glòries entre els carrers de Pujades i la plaça de les
Glòries i ramal ferroviari de Glòries en el tram comprès
entre el carrer Castillejos i el passeig de Carles I.

Segon. RENFE, per la seva part, disposa en la ciutat
de Barcelona, de diversos terrenys que, pel que fa a
aquest Conveni, són els següents:
a) Terrenys actualment ocupats per l'Estació de Roda¬

lia que limiten amb els carrers de la Marquesa,
avinguda Icària, plaça Palau i Estació de França.

b) Terrenys situats amb façana al passeig de Circum¬
val·lació que limiten amb l'Estació de França i el
carrer Wellington.

c) Terrenys ocupats per l'Estació de Sants i el seu en¬
torn.
Tercer. Ambdues parts consideren que les inver¬

sions i rendiments que es deriven de les actuacions
previstes en els àmbits indicats tenen un valor econò¬
mic equivalent per la qual cosa acorden, en atenció als
interessos públics concurrents, subscriure aquest Con¬
veni amb subjecció a les següents Clàusules:

Primera. RENFE cedeix a l'Ajuntament de Barcelona
el conjunt de solars i edificis situats en l'avinguda Icària
necessaris per a la construcció del Cinturó del Litoral.
Els esmentats edificis es lliuraran com a màxim el dia 15
d'abril de 1989 lliures de tota classe de càrregues,
gravàmens i ocupants, essent a càrrec de l'Ajuntament
el seu enderrocament.

L'emplaçament dels dits solars i edificis es reflexa en
el plànol que s'adjunta com a annex núm. 1.

Segona. RENFE es compromet a realitzar al seu
càrrec i en el termini màxim de 18 mesos, a comptar
des de la data d'aprovació municipal del Projecte cor¬
responent, les obres necessàries perquè els carrers
Pujades, Pere IV, Sanxo d'Àvila, Tánger, Bolívia, Zamo¬
ra, Pamplona, Padilla, Lepanto i Consell de Cent con¬
nectin per sobre les vies del Ramal Glòries, obligant-se
a cobrir l'espai necessari perquè els esmentats vials
puguin connectar. Amb aquest efecte, l'Ajuntament de
Barcelona es fa càrrec del cost del Projecte Executiu
que, previ acord amb RENFE, defineixi les obres a rea¬
litzar.

L'Ajuntament es compromet, per la seva part, a
tramitar els documents urbanístics necessaris perquè
els sòls que RENFE lliuri com a conseqüència de les
dites obres obtinguin un aprofitament urbanístic.

Tercera. L'Ajuntament de Barcelona tramitarà els ins¬
truments urbanístics necessaris sobre els terrenys de
l'Estació de Rodalia i sobre els de l'Estació de Sants als
quals es fa referència en els epígrafs a) i c) de l'apartat
segon de la part expositiva i els àmbits dels quals
queden assenyalats en els annexos 2 i 3 que s'adjun¬
ten, perquè dits terrenys obtinguin els aprofitaments
que s'indicaran a continuació. La tramitació urbanística
municipal s'efectuarà abans de la finalització del pre¬
sent any de 1989.

Amb aquesta finalitat, l'Ajuntament es compromet a
integrar en el Pla d'equipaments d'ús residencial (hote¬
ler) que actualment està tramitant, els terrenys propietat
de RENFE corresponents als epígrafs a) i c) de l'apartat
segon de la part expositiva, en les condicions següents:
L RENFE mantindrà la titularitat dels seus terrenys i, en

conseqüència, no seran cedits a l'Ajuntament de
Barcelona.

2. En els terrenys corresponents a l'actual Estació
de Rodalia, l'edificabilitat máxima bruta serà de
1,8 m2 t./m2 s. i es destinarà a ús hoteler, d'oficines i
comercial.

3. Pel que fa a l'Estació de Sants, els paràmetres
edificatoris seran determinats pel Pla Especial cor¬
responent si bé l'edificació que se situï sobre l'actual
vestíbul de l'Estació estarà compresa entre 20.000/
25.000 m2. destinant-se a ús hoteler i d'oficines.

4. L'instrument urbanístic que es redacti per a la trans¬
formació dels terrenys corresponents a l'actual Esta¬
ció de Rodalia comprendrà la cessió al municipi dels
terrenys que resultin d'obligada cessió per a viari
públic i necessaris per complir l'ordenació urbanísti¬
ca que el propi instrument indiqui i amb independèn¬
cia de l'establert en la condició primera d'aquesta
clàusula.
Quarta. L'Ajuntament es compromet a tramitar un

Estudi de Detall que ordeni l'edificació dels terrenys
indicats en l'epígraf b) de l'apartat segon de la part
expositiva, sota les condicions següents:
1. Sostre màxim edificable: 15.000 m2.
2. Usos admesos: comercial i oficines.
3. Ubicació de les construccions: a ambdós extrems

de la franja de terreny, és a dir, al costat de l'Estació
de França i al carrer Wellington.
Cinquena. En cas que l'Ajuntament no pogués donar

compliment al que es disposa en la clàusula quarta i no
fos possible l'atorgament de les llicències d'obres cor¬
responents a la construcció dels equipaments hotelers
de Rodalia i Estació de Sants dins l'any 1989, quedaria
sense efecte la gratuïtat de la cessió de terrenys previs¬
ta en la clàusula primera i s'iniciaria el tràmit de determi¬
nació del preu just d'aquests, pactant-se expressament
que el dit preu just no podrà ser inferior a la inversió
efectuada per RENFE a les obres realitzades en aplica¬
ció de la clàusula segona més el valor del sòl i de les
construccions que se cedeixen a l'avinguda Icària,
sense perjudici que del dit preu just es poguessin
deduir els aprofitaments ex novo obtinguts per RENFE
com a conseqüència de la realització de les obres
previstes en la clàusula segona.

Si, pel contrari, RENFE no complís el termini pactat
de lliurament dels edificis, segons el previst en la
clàusula primera, o bé no iniciés i finalitzés en els
terminis també pactats, les obres previstes en la clàusu¬
la segona, l'Ajuntament es reserva la facultat de canviar
el sistema d'actuació pel desenvolupament dels equipa¬
ments hotelers de Rodalia i Sants, que passarien a
integrar-se en el règim que el Pla determini per als
equipaments hotelers de titularitat privada.

Sisena. Les obres d'urbanització de la plaça del
ferrocarril, al sud de l'Estació de Sants, que té progra¬
mades l'Ajuntament de Barcelona, contindran l'execu¬
ció dels col·lectors previstos per evitar les inundacions
de les andanes i, així mateix, resoldran adequadament
la impermeabilitat de la superfície que eviti les actuals fil¬
tracions.

Disposició final. Els compromisos assumits per l'A¬
juntament de Barcelona en aquest conveni seran de¬
senvolupats, en la mesura de les seves competències,
per l'Institut Municipal per a la Promoció Urbanística i
JJOO-92.

I perquè consti als efectes oportuns, signen el pre¬
sent Conveni a Barcelona, a la data abans esmentada.
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CONVENI ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE
L'ESTAT I L'AJUNTAMENT DE BARCELONA
PER A LA FINANCIACIÓ I GESTIÓ DE LES OBRES
D'INFRASTRUCTURA I EQUIPAMENT
RELACIONATS AMB ELS JJOO-92

A Barcelona, a vint-i-dos de maig de mil nou-cents
vuitanta nou.

Compareixen: Per una part, l'Excm. senyor Carlos
Solchaga Catalán, Ministre d'Economia i Hisenda, auto¬
ritzat per la signatura d'aquest conveni per acord del
Consell de Ministres, de data 28 d'abril de 1989.

Per altra, l'Excm. senyor Pasqual Maragall i Mira,
Alcalde de Barcelona, autoritzat per la signatura d'a¬
quest conveni per acord del Ple de l'Ajuntament, de
data 9 de maig de 1989, Exposen:

Que l'Ajuntament de Barcelona està interessat en
rebre la col·laboració d'altres Administracions públiques
i, en concret, de l'Administració de l'Estat, per a la
canalització d'aportacions i subvencions, i per a la
gestió de l'execució de les obres d'infrastructura i
equipament relacionades amb els Jocs Olímpics de
Barcelona 1992.

Que l'Administració de l'Estat, en atenció a la trans¬
cendència política, social, cultural i esportiva que reves¬
teix la celebració dels Jocs Olímpics de Barcelona
1992, està interessada en col·laborar amb l'Ajuntament
de Barcelona en la instrumentació dels mecanismes de
financiació per a la realització d'inversions en infrastruc¬
tures i equipament relacionades amb aquest aconteixe-
ment, i en la gestió de l'execució de les esmentades in¬
versions.

Per tot l'exposat, ambdues parts acorden subscriure
aquest conveni, en els termes que a continuació es de¬
tallen.

Primer. Aquest conveni té per objecte establir les
bases de la col·laboració de l'Administració de l'Estat i
l'Ajuntament de Barcelona per a la financiació i gestió
de les obres d'infrastructura i equipament relacionades
amb els Jocs Olímpics de Barcelona 1992.

Segon. La col·laboració abans esmentada s'instru¬
mentarà mitjançant la creació d'una societat anònima
(Societat, d'ara en endavant) en la qual participaran
l'Administració de l'Estat i l'Ajuntament de Barcelona.

Tercer. Les característiques de la Societat són les
següents:
- L'Administració de l'Estat i l'Ajuntament de Barcelona

participaran al 51 i 49 per cent respectivament en el
capital social d'aquella.

- L'aportació de l'Ajuntament de Barcelona estarà cons¬
tituïda per la totalitat de les accions que constitueixen
el capital social de l'Institut Municipal de Promoció
Urbanística (IMPU), Vila Olímpica, Societat Anònima
(VOSA) i Anella Olímpica de Montjuïc, Societat Anòni¬
ma (AOMSA), amb valoració prèvia d'aquestes.
Si la valoració resultés negativa, l'Ajuntament haurà

de fer les aportacions dineràries que calgui per equili¬
brar el valor net de les Societats.

L'aportació de l'Administració de l'Estat s'efectuarà
en dinerari en quantitat adequada per assolir el nivell de
participació esmentat.
- El govern i l'administració de la Societat correspondrà

a un Consell d'Administració format per un President,
que serà designat pel Govern prèvia consulta amb
l'Ajuntament de Barcelona i que tindrà la condició de
Conseller Delegat, dotze Consellers nomenats a
parts iguals per l'Administració de l'Estat i l'Ajunta¬
ment de Barcelona, i un Secretari sense vot que serà
designat pel Consell.
Quart. L'Ajuntament de Barcelona assumeix l'obliga¬

ció de transformar l'IMPU en societat anònima amb
caràcter previ a la constitució de la Societat.

Cinquè. La Societat tindrà per objecte l'obtenció i ges¬
tió de la financiació de les inversions a efectuar, en relació
amb les obres d'infrastructura i equipament vinculades a
la celebració dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992, per
les societats de les quals assumeix la titularitat, i també el
control de l'execució de les citades inversions.

El marc financer en el qual la Societat haurà de
desenvolupar la seva activitat es recull en el quadre
d'aquest conveni, havent d'entendre's que les aporta¬
cions a la Societat a què es refereix l'apartat C, són
assumides a parts iguals per l'Administració de l'Estat i
l'Ajuntament de Barcelona.

Les xifres contingudes en l'Annex citat tenen caràc¬
ter indicatiu, podent-se variar en funció de, entre d'al¬
tres, les circumstàncies concurrents en els tipus d'inte¬
rès dels préstecs contrets per les societats participades
i els rendiments obtinguts per la Societat en la gestió
dels seus recursos.

Les condicions específiques d'aquest marc financer,
i la determinació dels mecanismes de control sobre
l'execució de les inversions a realitzar per les empreses
participades s'efectuarà, de comú acord entre les parts
convinents, una vegada realitzat l'estudi que a l'efecte
s'encarregarà a una firma especialitzada.

Sisè. L'assumpció d'obligacions financeres que l'Ad¬
ministració de l'Estat efectua mitjançant aquest conveni
s'entén subjecte a les disponibilitats pressupostàries de
cadascun dels exercicis de vigència d'aquest conveni, i
a l'acompliment per l'Ajuntament de Barcelona de les
obligacions que li corresponen per virtut d'aquell.

Setè. El termini de vigència d'aquest conveni és de
deu anys a comptar des de l'1 de gener de 1989, sense
perjudici de la seva pròrroga per mutu acord de les
parts i pel període que es consideri necessari.

La duració de la Societat no podrà ser superior al
termini de vigència del conveni i, en tot cas, extin¬
git aquest, es procedirà a la liquidació i dissolució d'a¬
quella.

I perquè consti, el signen per duplicat exemplar en el
lloc i data al principi indicats.
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ANNEX

MARC FINANCER

(en milions de pessetes de cada any) a)

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 TOTAL
A. Evolució del deute

1. Disposicions de crèdit 14.000 21.000 19.000 13.700 - - - - - -

2. Deute acumulat 14.000 35.000 54.000 67.700 58.078 48.356 38.684 29.012 19.340 9.688 -

-

3. Amortitzacions - -
- 9.677 9.672 9.672 9.672 9.672 9.672 9.668 -

B. Fluxe de despeses
4. Interessos 5.880 b) 6.480 8.174 6.963 5.803 4.642 3.481 2.321 1.160 -

5. Amortitzacions -
- - 9.672 9.672 9.672 9.672 9.672 9.672 9.668 -

6. Despeses d'operació 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 -

7. Despeses totals (4+5+6) 5.940 6.543 8.190 16.704 15.547 14.389 13.231 12.074 10.916 9.755 -

C. Aportació a la Societat
8. Aportació total (pessetes 9.358,2 9.732,5 10.121,8 10.526,7 10.944,8 11.385,7 11.841,1 12.314,8 12.807,3 13.319,6 -

corrents)
9. Aportació total (pessetes

1QQQ\

9.358,2 9.358,2 9.358,2 9.358,2 9.358,2 9.358,2 9.358,2 9.358,2 9.358,2 9.358,2 93.582
lyoyj

10. Aportació Estat (pessetes 4.679,1 4,679,1 4.679,1 4.679,1 4.679,1 4.679,1 4.679,1 4.679,1 4.679,1 4.679,1 46.791

1989)
11. Aportació Ajuntament de 4.679,1 4.679,1 4.679,1 4.679,1 4.679,1 4.679,1 4.679,1 4.679,1 4.679,1 4.679,1 46.791

Barcelona (pessetes 1989)

Notes:

a) Excepte files 9, 10 i 11 en les quals les quantitats estan expressades en termes constants (pessetes 1989)
b) Inclou els interessos acreditats el 1988

CONVENI ENTRE LA DIRECCIÓ GENERAL
DE TRÀNSIT I L'INSTITUT MUNICIPAL
PER A LA PROMOCIÓ URBANÍSTICA
I JJOO-92

A Barcelona, a disset de maig de mil nou-cents
vuitanta nou, Reunits:

D'una part, l'llim. Senyor Director General de Trànsit,
senyor Miguel M. Muñoz Medina i, d'altra, l'll im, senyor
Regidor Delegat de l'Excm. Ajuntament de Barcelona i
President de l'Institut Municipal per a la Promoció Urba¬
nística i JJOO'92, senyor Jordi Parpal i Marfà, Exposen:

El resultat dels estudis desenvolupats sobre la gestió
del trànsit a la ciutat de Barcelona i zones d'influència,
posa de relleu la necessitat de portar a terme un
conjunt d'actuacions que permetin fer front a la deman¬
da de desplaçaments prevista en els pròxims anys,
tenint com horitzont per a l'inici de l'explotació del
conjunt d'instal·lacions l'any 1992, data en la qual tindrà
lloc l'Olimpíada de Barcelona.

Els volums d'inversió previstos i l'àmbit de regulació i
control, aconsellen el desenvolupament d'un programa
global d'inversions en estreta col·laboració entre la
Direcció General de Trànsit i l'Excm. Ajuntament de
Barcelona. Aquest programa, considera com un dels
seus elements fonamentals, el sistema de gestió del
trànsit en els cinturons de Barcelona, que amb el suport
dels últims avenços de la tecnologia convencional, i
equipat amb un sistema de transmissions capaç de
soportar futures tecnologies actualment en desenvolu¬
pament com les consignades en el projecte Europolis,
permetrà una gestió integral del trànsit en la conurbació
de Barcelona, mitjançant la intercomunicació del Centre
de Control de Cinturons amb el Centre de Control
d'Accessos de la Direcció General de Trànsit, Centre

de Control de Trànsit Urbà de l'Ajuntament de Barcelo¬
na, Centre de Control de Transports Públics de Superfí¬
cie.

El sistema es complementarà amb un conjunt d'ac¬
tuacions per a la regulació i l'ordenació de les principals
vies d'accés a Barcelona, fonamentalment en les zones
més properes a la Ciutat Comtal.

Tot això, unit a les funcions de regulació de trànsit i
altres que es deriven de les facultats directives i ordena¬
dores que a la Direcció General de Trànsit atorga la Llei
47/1959, de 30 de juliol i disposicions que la desenvolu¬
pen, fa aconsellable l'estipulació d'un Conveni de Coo¬
peració que, en mutu interès de la Direcció General de
Trànsit i de l'Excm. Ajuntament de Barcelona, tingui per
objecte coordinar les actuacions previstes entre la Di¬
recció General de Trànsit i l'Excm. Ajuntament de
Barcelona, el seu finançament i la seva coordinació,
amb subjecció a les següents, Clàusules:

Primera. Objecte del Conveni. La Direcció General
de Trànsit i l'Excm. Ajuntament de Barcelona, portaran
a terme accions de cooperació i de col·laboració, tant
econòmica com jurídica i tècnica, en la realització d'un
sistema de gestió del trànsit dels Cinturons de Barce¬
lona.

Segona. Comissió Mixta de Seguiment. Durant el
termini de vigència del Conveni existirà una Comissió
Mixta de Seguiment integrada per representants de les
Administracions signants d'aquest Conveni. La Comis¬
sió es reunirà al llarg del desenvolupament del progra¬
ma en sessió ordinària, un cop al mes, i en sessió
extraordinària, sempre que ho requereixi la importància
d'algun assumpte a tractar.

La Comissió estarà formada per:
a) Dos representants de la Direcció General de Trànsit.
b) Dos representants de l'Ajuntament de Barcelona.
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b.1. El Director Tècnic de l'Institut Municipal de
Promoció Urbanística i JJOO'92.

b.2. El Coordinador de l'Àrea de Transports i Circu¬
lació.

Així mateix, podran designar-se suplents dels mem¬
bres de la Comissió i a les seves reunions podran asistir
els tècnics que es cregui convenients de conformitat
amb els temes a tractar.

També podran asistir en qualitat d'observadors un
representant de la Direcció General de Carreteres del
MOPU i un representant de la Direcció General de
Carreteres de la Conselleria de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya.

Les funcions de la Comissió seran les següents:
a) El seguiment de les actuacions que dimanen

d'aquest Conveni proposant en el seu cas les varia¬
cions que es considerin adients a les respectives Admi¬
nistracions.

b) Informe previ a la seva aprovació sobre els Plecs
de Condicions que serviran de base per als concursos
d'adjudicació de les obres.

c) Conèixer prèviament a l'adjudicació, les ofertes
que es presenten als concursos.

d) Informar prèviament a l'aprovació definitiva
dels projectes de les obres i instal·lacions del Con¬
veni.

e) Remoure els obstacles que destorbin la major
celeritat dels tràmits requerits a cada cas.

f) Tenir coneixement de les incidències dels projec¬
tes i obres; tant tècniques com administratives.

g) interpretar en cas de dubte, les normes i les
previsions del present Conveni i en conseqüència,
proposar les decisions oportunes sobre les variacions o
canvis aconsellables en l'execució de cadascun dels
projectes i de les obres.
Tercera. Redacció i contractació de projectes.

1. L'Ajuntament de Barcelona, assumirà amb càrrec
als seus pressupostos a:
a) Un local, condicionat i moblat destinat a Centre de

Control, i també quantes instal·lacions d'aquest Cen¬
tre es puguin considerar complementàries als equi¬
paments del Sistema de Gestió de Cinturons.

b) Facilitarà el suport de treballs de paleta necessaris
per a la instal·lació d'elements de sustentació de la
senyalització i de les càmeres de TV.

c) Gestionarà i contractarà les comeses elèctriques.
d) L'Ajuntament de Barcelona preveurà en els projec¬

tes del Cinturó, Galeries de Serveis i instal·lacions,
tot allò necessari quant a espai i a condicions
tècniques per ubicar dos conductes de 110 mm de
diàmetre al llarg de tot l'anell dels Cinturons incloent
el subministrament i la col·locació d'aquests conduc¬
tes, l'ús del qual serà cedit a la Direcció General de
Trànsit per la resta d'actuacions que aquest Orga¬
nisme portarà a terme i que estan lleugerament
reflexades en el present Conveni.

e) Definició de criteris de disseny dels elements de
senyalització i instal·lacions als efectes que els pro¬
jectes redactats per la Direcció General de Trànsit
siguin compatibles amb tots els elements que con¬
formen el Sistema de Cinturons.

2. La Direcció General de Trànsit assumirà la redacció i
la contractació amb càrrec als seus pressupostos dels
projectes que incloguin:
a) Els elements de senyalització i de sustentació de la

senyalització i de les càmeres de TV, equipaments
de control, cable de potència, equipaments i cable

de comunicacions, equipaments del Centre de Con¬
trol, i software.

b) Sistema de comunicació entre el Centre de Control
d'Accessos i el Centre de Gestió de Cinturons, amb
capacitat per a un control total del Centre de Gestió
de Cinturons en els casos que es determinen en
aquest Conveni, i per mantenir una comunicació en
els dos sentits de dades i d'imatges de televisió,
mantenint el primer nivell jeràrquic en el Centre de
Control d'Accessos.

c) La complementació del sistema de regulació i d'or¬
denació del trànsit de les principals vies d'accés a
Barcelona, que seran realitzades exclussivament per
la Direcció General de Trànsit que restarà a càrrec
de la seva explotació.

3. En tot cas aquest Conveni es referirà únicament a
les instal·lacions necessàries en els trams de Cinturons
que estiguin previstos posar en servei abans de fina¬
litzar l'any 1992.

Quarta. Contractació. La contractació de les obres
l'efectuarà cada Administració, segons l'indicat en la
part Tercera.

Malgrat tot, quan la urgència o la interrelació amb
altres actuacions ho requereixin, qualsevol de les Admi¬
nistracions podrà traspassar a l'altra la contractació de
les obres, prèvia obtenció de les autoritzacions perti¬
nents, sense alterar per això les condicions pressupos¬
tàries o del finançament.

Cinquena. Finançament. Les actuacions seran finança¬
des per cadascuna de les Administracions sobre les parts
de projectes i de contractació que assumeixen d'acord
amb el que s'indica en la clàusula tercera del Conveni.

L'aportació de la Direcció General de Trànsit no
excedirà els cinc mil milions de pessetes, i l'aportació
de l'Ajuntament de Barcelona no superarà els dos-cents
cinquanta milions de pessetes referits únicament al
control de Cinturons.

Sisena. Desenvolupament de les obres. La inspecció
i la direcció de les obres correspondrà a l'Administració
que contracta cada projecte. Per facilitar el seguiment
de les obres, s'incorporarà un representant de l'Admi¬
nistració no contractant en els equipaments d'inspecció
i de direcció.

Setena. Coordinació Tècnica. La coordinació entre
ambdues Administracions signants tant a nivell de pro¬
jecte com de direcció d'obra, es portarà a terme a
través de la Comissió Mixta de Seguiment a que fa
referència l'estipulació Primera d'aquest Conveni.

Vuitena. Conservació, explotació i tituiaritat del siste¬
ma. La conservació del sistema de gestió de trànsit
dels Cinturons serà a càrrec de l'Administració que les
financíí, durant l'execució de les obres.

Un cop finalitzades les obres i el seu període de
garantia, la tituiaritat correspondrà a l'Administració lo¬
cal, restant al seu càrrec la conservació de la totalitat
del Sistema de Gestió de Cinturons, i l'explotació d'a¬
quest Sistema en circumstàncies normals. Quan hi hagi'
un predomini del component interurbà del trànsit, l'ex¬
plotació d'aquest sistema serà realitzada directament
per la Direcció General de Trànsit des del seu Centre de
Control d'Accessos.

S'inclouran en els projectes els elements de comuni¬
cació, equipaments i software necessaris per a la con¬
nexió entre el Centre de Control d'Accessos i el Centre
de Gestió de Cinturons, en ordre a aconseguir una
transparència d'accessos als elements que conformen
aquest últim sistema.
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L'Ajuntament de Barcelona es compromet a realitzar
els acords necessaris amb les Administracions locals

que són suport territorial de trams dels Cinturons, per
coordinar o gestionar directament la conservació i l'ex¬
plotació del Sistema de Gestió.

La Comissió Mixta de Seguiment haurà de redactar el
Protocol de comunicacions entre Centres, i definir els
nivells de prioritat d'accés als subsistemes de cada
Centre de Control, a cadascuna de les circumstàncies
o dels escenaris previsibles.

Novena. Vigència del Conveni. El present Conveni
restarà en vigor a partir de la data de la seva signatura i
finalitzarà amb la recepció definitiva de les obres o
instal·lacions en aquest incloses.

Desena.- Donat que l'Ajuntament de Barcelona té
assignades a l'Institut Municipal de Promoció Urbanísti¬
ca i JJOO'92 les funcions de gestió i coordinació del
sistema de Cinturons, designa a l'esmentat Organisme,
com el competent per a portar a terme els compromis-
sos derivats del present Conveni.

Y en prova de conformitat, signen el present Conveni
en la data i lloc «ut supra».

CONVENI ENTRE L'INSTITUT
TECNOLÒGIC GEOMINER D'ESPANYA
DEL MINISTERI D'INDÚSTRIA I ENERGIA I
L'EXCM. AJUNTAMENT DE BARCELONA

Reunits, d'una part, l'll im, senyor Emilio Llorente
Gómez, Director General de l'Institut Tecnològic Geomi-
ner d'Espanya, del Ministeri d'Indústria i Energia.

I d'altra, l'Excm. senyor Pasqual Maragall i Mira,
Alcalde President de l'Excm. Ajuntament de Barcelona,
assistit per l'll im. Secretari d'aquest Ajuntament, senyor
Jordi Baulies i Cortal, Actuen

El primer, en nom i representació de l'Institut Tecnolò¬
gic Geominer d'Espanya (d'ara endavant ITGE), en ús
de les facultats conferides per la Llei 13/1986, de 14
d'abril, de Foment i Coordinació General de la Investiga¬
ció Científica y Tècnica, i pels Reials Decrets 270/1977,
de 25 de febrer i 2402/1977, de 17 de juny i altres
disposicions que regulen el funcionament d'aquest Ins¬
titut.

El segon, en nom i representació de l'Ajuntament de
Barcelona, en virtut de les facultats que li confereix
l'article 7è de la Llei Especial del Municipi de Barcelona,
Exposen

L'ITGE i l'Ajuntament de Barcelona manifesten que la
cooperació científico-técnica entre els Museus de Geo¬
logia d'ambdues Institucions és de gran importància
perquè s'acompleixin les finalitats que els hi són atribuï¬
des, per tant és el seu desig subscriure un Conveni
Marc pel qual s'estableixin les bases per les quals es
regiran les relacions de col·laboració a través dels seus

respectius Museus de Geologia.
En consideració amb el que s'ha esmentat abans, i

reconeixent-se mútuament la capacitat legal necessària

per a la formalització d'aquest Conveni Marc, ambdues
parts Acorden

Primer. Establir el marc de col·laboració i coordinació
entre els Museus de Geologia de les seves respectives
institucions, en els camps següents:
a) Intercanvi d'informació, tant científica com en l'àmbit

de la seva gestió tècnica.
b) Establiment de criteris homogenis de gestió i conser¬

vació dels seus fons.
c) Possibilitat de futures accions conjuntes dins les

seves activitats.
Segon. S'estableix la possibilitat de realitzar estades

de treball i d'investigació entre el personal adscrit en
ambdós centres, amb l'objecte d'optimitzar la coopera¬
ció entre els estudis conjunts i la formació de personal.

Així mateix, es preveu l'organització conjunta d'actes,
cursos, seminaris, trobades de camp, i la realització de
publicacions conjuntes, i altres activitats en les quals
ambdues parts estiguin interessades.

Tercer. Les actuacions coordinades seran aprova¬
des mitjançant Convenis específics addicionals a

aquest Conveni Marc, que seran subscrits per amb¬
dues parts.

Així mateix, les parts podran sol·licitar ajut financer a
entitats nacionals, estrangeres i internacionals per al
desenvolupament dels Convenis esmentats.

Quart. La interpretació del present Conveni Marc, i
també com el seguiment, el control i l'avaluació de la
seva aplicació i la proposta de directrius per al seu
desenvolupament correspondrà als Directors d'ambdós
Museus.

Cinquè. Cadascuna de les parts intervinents en
aquest Conveni Marc assumirà les obligacions i respon¬
sabilitats que li correspongui en relació amb el seu
respectiu personal adscrit als treballs, podent l'ITGE
dotar aquestes accions amb beques o ajuts quan ho
consideri oportú.

Sisè. Cadascuna de les parts es compromet a res¬
pectar els drets de propietat intel·lectual de la informa¬
ció o desenvolupaments tecnològics facilitats per l'altra
part.

Així mateix, els drets de propietat intel·lectual que
s'adquireixin o generin com a conseqüència dels Con¬
venis específics que puguin desenvolupar el present
Conveni Marc restaran en propietat conjunta de les
parts en els termes que es defineixin en cada Conveni
específic, no podent ésser transferida a tercers per cap
d'elles sense autorització expressa de l'altra, als efectes
dels quals estipularan, en el seu moment, les condi¬
cions que haurien de regir per a cada transferència que
es produeixi.

Setè. La vigència del present Conveni s'estendrà
des de la data de la firma d'aquest fins al 31 de
desembre de 1992, prorrogant-se quan ambdues parts
ho acordin expressament i per escrit amb indicació dels
condicionaments econòmics i pressupostaris que pugui
implicar la pròrroga, si s'escau.

I en prova de conformitat amb tot l'anterior, ambdues
parts subscriuen per duplicat el present Conveni Marc
de Cooperació en el lloc i data al principi esmentats.
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