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PROJECTE DE PRESSUPOST 1 PLA D'ACTUACIONS 2010 

La transformació del barri de la Mina articula una proposta d'intervenció integrada i global per a la millora de les condicions 

d'habitabilitat, vida comunitaria i convivencia. Amb la finalitat d'enfortir la comunitat del barri de la Mina a mig i llarg termini, així 

com la seva plena normalitat com a barri de Sant Adria de Besos i de Catalunya. Aquesta intervenció es fa d'acord amb el 

document aprovat pel pie del Consell de Govern del Consorci del barri de la Mina el 17 de juliol de 2002, "Actuacions i 

previsions pressupostaries per l'aplicació del PI a de Transformació del barri de la Mina 2000-201 O". 

Donat el caracter d'intervenció integrada i global del Pla de Transformació i Millora del barri de la Mina, els Pressupostos i el 

PI a d'Actuacions de l'exercici 201 O proposats s'estructuren en grans ambits d'intervenció que són intrínsecament 

complementaris l'un de l'altre. Per tant, configuren una visió global i conjunta sobre la base de que les persones que viuen, 

treballen i es relacionen al barri han de tenir l'oportunitat de millorar i tenir assegurades les seves condicions de vida i les que 

fan possible viure en comunitat. De manera que aquesta d'interrelacions amb normalitat amb d'altres comunitats i 

especialment amb la que configura la seva ciutat, Sant Adria de Besos. 

Els grans ambits sobre els quals el Pla de transformació intervé són pilars basics per estructurar la vida personal, la de la 

comunitat de verns i ve·ines i la vida d'una ciutat de persones, serveis i espais físics. 

lntervencions socials. Van destinades a garantir el conjunt de drets i deures individuals i col-lectius, i els drets de participació 

i vida democratica; en el marc d'un Pla d'Acció Social que afavoreixi la millora de vida i benestar de tots els seus habitants. Es 

tracta de facilitar el suport necessari als projectes socials i educatius, i pera la formació i inserció sociolaboral destinats a 
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evitar les causes de l'exclusió social, així com possibilitar mecanismes de desenvolupament economic local, afavorir les 

actuacions per a la millora de la convivencia i el civisme, el respecte de l'espai públic, i la conciliació de la vida familiar i 

laboral. Vetllant per fomentar la participació de la propia comunitat i les seves associacions i entitats en tot el procés de 

transforma ció. 

lntervencions en equipaments socials, educatius, culturals i esportius; millora de l'accessibilitat de l'habitatge i la 

seva rehabilitació; urbanització d'espais públics o actuacions urbanístiques i construcció d'habitatge protegit. 

Es tracta de garantir que l'espai físic on es viu tingui les condicions suficients i tothom tingui assegurat el dret a gaudir de 

l'espai públic. Es treballa per a la recuperació de espai públic i la creació de noves arees; en la millora de l'accessibilitat als 

habitatges; en la dotació de nous equipaments escolars, culturals, esportius i socials; en la construcció de nou habitatge per 

substituir els afectats per la reforma urbanística prevista al Pla de transformació i nous locals comercials per aportar la 

diversitat social i económica necessaria. 1, en tates aquelles actuacions que afavoreixen !'obertura del barrí al seu entorn 

geografic i social, millorant, per aixo, la connexió amb la xarxa de transport públic metropolita. Tot facilitant que, en el seu 

conjunt, el barrí esdevingui una referencia d'activitats i serveis. 

lntervencions en l'ambit de la seguretat pública. Garantir l'exercici de la vida cívica i els drets individuals davant conductes 

delictives, incíviques i insolidaries. Cooperant per assolir una actuació coordinada i efica~ deis diferents cossos policials que 

actuen al barri. Així, com la seva articulació i complementarietat amb el conjunt d'intervencions que el conjunt del Pla propasa, 

enfortint les actuacions impulsades des d'altres administracions, en tant que el Consorci no té competencies directes en 

aquest ambit. 
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Projecte del pressupost d'ingressos del Consorci del Barri de La Mina pera 201 O 

(a) 

lngressos Pressupost 201 O 

Administracions consorciades 829.067,63 

Préstec convingut hipotecan 28.097.474,00 

Projecte de reparcel-lació 0,00 

Programa ascensors 10.345,25 

lngressos patrimonials 80.000,00 

TOTALS 29.016.886,88 

% 

2,86% 

96,83% 

0,00% 

0,04% 

0,28% 

100,00% 

(b) 
Pressupost inicial 

2009 

3. 785.609,47 

19.629.67 4,68 

1.602.525,67 

93.116,52 

100.000,00 

25.210.926,34 

(a)-(b) 

% Variació absoluta 

15,02% -2.956.541 ,84 

n ,86% 8.467. 799,32 

6,36% -1.602.525,67 

0,37% ,L -82.771,27 

0,40% -20.000,00 

100,_00% ;: 3.805.960,54 

Percentatge 
de variació 

-78,10% 

43,14% 

-100,00% 

-88,89% 

-20,00% 

15,10% 

6 



Classificació económica del pressupost d'ingressos del Consorci del Barri de La Mina pera 2010 
2.010 2.009 Variació absoluta Variació 

apítol Article Conccpte Dcscripcló lmport (€) lmport (€) lmport (€) % 
399 Altres ingressos diversos (Programa d'asccnsors) 10 345,25 93.116,52 -82 771 ,27 -88.89% 

39 Altres iogressos 10.345,25 93.116,52 -82.771,27 -88,89% 

J Taxes, venda de béns i serveis i altres iogressos 10.345.25 93.116,52 -82.771.27 -88,89% 

410 Generalitat de Catalunya ( Departament d'Acció Social i Ciutadania) 139.432,00 159.291 ,00 -19.859,00 -12,47% 
410 Generalitat de Cata1unya ( Departament de Treball) 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00% 
410 Generalitat de Cata1unya ( Departament de Treball, programa operatiu FSE de Catalunya) 123.253,20 396.536,00 -273.282,80 -68,92% 
410 Generalitat de Catalunya (Medí Ambient i Habitatge) 0,00 0,00 0,00 

41 De la Comunitat Autonoma 342.685,20 635.827,00 -293.141,80 -46,10% 
460 Ajuntament de Barcelona 46.478,34 53.097,00 -6.618,66 -12,47% 
460 Ajuntament de Sant Adria de Besos 17.798,55 53.097,00 -35.298,45 -66,48% 
462 Diputació de Barcelona 278.039,71 372.725,21 -94.685,50 -25,40% 

46 D'ens i Corporacions 1ocals 342.316,60 478.919,21 -136.602,61 -28,52% 
493 Comunitat Europea ( FEDER Urban) 0,00 0,00 0,00 
493 Comunitat Europea (FSE Global ) 0,00 0,00 0,00 

49 De !'Exterior 0,00 0,00 0,00 
4 Transfereocies Corrents 685.001,80 1.114.746,21 -429.744,41 -38,55% 

521 Al tres interessos de dipósit 80.000,00 100.000,00 -20,000,00 -20,00% 
52 lnteressos de diposits 80.000,00 100.000,00 -20.000,00 -20,00% 

5 lngressos patrimonials 80.000,00 100.000,00 -20.000,00 -20,00% 

TOTAL INGRESSOS CORRENTS 775.347.05 1..307.862,73 -532.515,68 -40.72% 

600 Alienació de terrenys i béns naturals (Finques resultants reparcel·lació) 0,00 1.602.525,67 -1.602.525,67 -100,00% 
60 Alienació de terrenrs i béns naturals 0,00 1.602.525,67 -1.602.525,67 -100,00% 

6 Alienació d'inversions reals 0,00 1.602.525,67 -1.602.525,67 -100,00% 

710 Generalitat de Catalunya ( Departament de Política Territorial i Obres Públiques ) 0,00 2.113.682,26 -2.113,682,26 -100,00% 
710 General itat de Catalunya ( Departament de Medí Ambient i Habitatge) 0,00 396.000,00 -396,000,00 -100,00% 

71 De la Comuoitat Autonoma 0,00 2.509.682,26 -2.509.682,26 -100,00% 
760 Ajuntament de Barcelona 144.065,83 161.181 ,00 -17 .115,17 -10,62% 
760 Ajuntament de Sant Adria de Besós 0,00 0,00 0,00 
762 Diputació de Barcelona 0,00 0,00 0,00 

76 D'eos i Corporacions locals 144.065,83 161.181,00 -17.115,17 -10,62% 
793 Comunitat Europea ( FEDER Urban) 0,00 0,00 0,00 

79 De !'Exterior 0,00 0,00 0.00 
7 Transferencies de Capital 144.065.83 2.670.863,26 -2.526.797.43 -94.61% 

911 Préstec hipotecari 28.097.474,00 19.629.674,68 8.467.799,32 43,14% 
91 Préstecs en euros 28.097.47 4,00 19.629.674,68 8.467.799,32 43,14% 

9 Variació de passius financers 28.097.47 4,00 19.629.674,68 8.467.799,32 43,14% 

TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL 28.241.539.83 23.903.063,61 4.338.476,22 18,15% 

TOTAL INGRESSOS 29.016.886,88 25.210.926,34 3.805.960,54 15,10% 
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Aportacions administracions consorciades Pressupost 2010 Pressupost 2009 Variació absoluta Percentatge de 
variació 

Generalitat de Catalunya 139.432,00 2.272.973,26 -2.133.541 ,26 -93,87% 
Departament d'Acció Social i Ciutadania 139.432,00 159.291,00 -19.859,00 -12,47% 
Departament PTOP 0,00 2.113.682,26 -2.113.682,26 -100,00% 

- Obres construcció habitatges protegits 0,00 2.113.682,26 -2.113.682,26 -100,00% 
Diputació de Barcelona 278.039,71 372.725,21 -94.685,50 -25,40% 
Ajuntament de Sant Adria de Besos 17.798,55 53.097,00 -35.298,45 -66,48% 
Ajuntament de Barcelona 190.544,17 214.278,00 -23.733,83 -11,08% 

Total ingressos - - 625.814,43 - 2.913.073,47 == -2.287.259,04 =- -78,52% ~ 

Subvencions administracions Pressupost 2010 Pressupost 2009 Variació absoluta Percentatge de 
variació 

Generalitat de Catalunya 203.253,20 872.536,00 -669.282,80 -76,71% 

Departament de Treball Plans d'ocupació 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00% 
Departament de Medi Ambient i Habitatge 0,00 396.000,00 -396.000,00 -100,00% 
Departament de Treball Programa Operatiu FSE 
de Catalunya 2007-2013 123.253,20 396.536,00 -273.282,80 -68,92% 

Total ingressos - 203.253,20 - 872.536,00 - -- -669.282,80 ---= -76,71% 

Totals Administracions 829.067,63 3.785.609,47 -2.956.541 ,84 
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Préstec convingut hipotecari Pressupost 201 O Pressupost 2009 
Variació Percentatge 
absoluta de variació 

Préstec convingut hipotecari 28.097.474,00 19.629.674,68 8.467.799,32 43,14% 

Total ingressos 28.097.474,00 19.629.67 4,68 8.467 o 799,32 
~ 

43,14% =-

Projecte de reparceHació Pressupost 2010 Pressupost 2009 Variació Percentatge 
absoluta de variació 

Finques resultants reparcel·lació 0,00 1.602.525,67 -1.602.525,67 -100,00% 

- ~ - -
Total ingressos - 0,00 - 1.602.525,67 -1 .602.525,67 -100,00% 

9 



Programa ascensors Pressupost 201 O Pressupost 2009 
Variació Percentatge 1 

absoluta de variació 

20% pendent de cobrament 3a. Fase 10.345,25 93.116,52 -82.771,27 -88,89% 

Total ingressos - 10.345,25 93.116,52 - -82.771,27 -88,89% -

lngressos patrimonials Pressupost 201 O Pressupost 2009 Variació Percentatge 
absoluta de variació 

lngressos patrimonials 80.000,00 100.000,00 -20.000,00 -20,00% 

- - - ~ Total ingressos 80.000,ºº 100.000,00 -20.000,00 - -20,00% 
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Projecte del pressupost de des peses del Consorci del Barri de La Mina per a 201 O 
Resum per eixos conceptuals 

(a} (b) 

Pressupost Pressupost 
Eixos conceptuals 2010 

% 
inicial 2009 

Social 1.924.466,80 6,63% 2.363.857,31 

Equipaments socials, educatius, culturals i esportius 773.993,33 2,67% 246.052,81 

Millora d'accessibilitat deis habitatges i rehabilitació 0,00 0,00% 1.457.532,43 

Urbanització deis espais públics 637.435,24 2,20% 869.858,03 

Habitatges Protecció Oficial 23.445.607,51 80,80% 18.529.283,60 

Projecte de reparceHació i expropiació 493.490,39 1,70% 515.684,98 

Despeses Financeres 1.080.155,00 3,72% 492.132,30 

Estructura 661.738,61 2,28% 736.524,88 

% 

9,38% 

0,98% 

5,78% 

3,45% 

73,50% 

2,05% 

1,95% 

2,92% 

TOTALS 29.016.886,88 100,00% 25.210.926,34 100,00% 

(a)-(b) 
• Variació Percentatge 

absoluta de variació 

-439.390,51 -18,59% 

527.940,52 214,56% 

-1.457.532,43 -100,00% 

-232.422,79 -26,72% 

4.916.323,91 26,53% 

-22.194,59 -4,30% 

588.022,70 119,48% 

-74.786,27 -10,15% 

3.805.960,53 15,10% 
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Classificació per programes 1 identificacló de prolectes del pressupost de despeses del Consorcl del Barri de La Mina pera 2010 

Área de Política de 2.010 Import 2.009 Import (€) 
Variació absoluta Import 

Variació % 
despesa despesa (€) (€) 

121 Despeses d'estntctura 661.738,61 736.524,88 -74.786,27 -10.15% 

12 Despeses d'estructura 661.738,61 736.524,88 -74.786,27 -10,15% 

Oespeses pcl funcion.nmcnt de c.ari'lctcr general 661.738,6.1 736.524,88 -74.786,27 -10,15% 

317 Accions i serveis de protecció social 1.857.466,80 2.293.857,31 -436.390,51 -19,02% 

31 Despeses de protecció social 1.857.466,80 2.293.857,31 -436.390,51 -19,02% 

332 Promoció de l'ocupació 67.000,00 70.000,00 -3.000,00 -4,29% 

33 Foment de l'ocupació 67.000,00 70.000,00 -3.000,00 -4,29% 

3 Despeses de protecció i promoció social 1.924.466,80 2.363.857,31 -439.390.51 -18,59% 

431 Habitatges de protecció oficial 23.445.607,51 18.529.283,60 4.916.323,91 26,53% 

432 Millora d'accessibilitat deis habitatges i rehabi/itació 0,00 1.457.532,43 -1.457.532,43 -100,00% 

43 Despeses d'habitatge i altres actuacions urbanes 23.445.607,51 19.986.816,03 3.458.791,48 17,31°/o 

441 Equipaments socials i culturals 773.993,33 246.052,81 527.940,52 214,56% 

44 Despeses en equipaments culturals 773.993,33 246.052,81 527.940,52 214,56% 

4 Producció de béns públics de caracter social 24.219.600,84 20.232.868.84 3.986.732,00 19,70% 

541 Urbanització des espais públics 637.435,24 869.858,03 -232.422,79 -26,72% 

542 Projecte de reparcel-lació i expropiació 493.490,39 515.684,98 -22.194,59 -4,30% 

54 Despeses d'urbanisme i ordenació del territori 1.130.925,63 1.385.543,02 -254.617,39 -18,38% 

5 Producció de béns públics de caracter economic 1.130.925,63 1.385.543,02 -254.6.17,39 -18,38% 

912 Despeses ji nanceres 1,080.155,00 492.132,30 588.022,70 119,48% 

91 Despeses jinanceres 1.080.155,00 492.132,30 588.022,70 119,48% 

9 Despeses fin.anceres 1.080.155,00 492.132,30 588.022,70 119,48% 

TotJII despeses 29.016.886.88 25.210.926,34 3.805.960,53 15,10% 
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Classificacló economlca del pressupost de des peses del Conson:i del Barrl de La Mina pera .2010 
2.010 2.009 Variació absoluta Variació 

C~pilol Artide Con.,.pto DesorirJtici ln1pon (€) lmpnrt (€) lmenrt (€) % 

132 Personal d'empreses i d'altres entitats del sector public 638.800,60 766237,29 -127.436,69 -16,63% 
13 Personal d'empreses i d'altres entitats del sector públic 638.800,60 766.237,29 -127.436,69 -16,63% 

160 Quotes socials 184.691,43 222.255,57 -37.564,14 -16,90% 
16 Cotitt.ocioo' soti:tls 184.691.43 Z2'Z.255.S7 -37.564.1~ -.16.90% 

Remuneracions del(!ersonal 823.492,03 988.492,86 -165.000.83 -16,69% 

212 Equips pera processos d'informació 8.600,00 15.701,17 -7.101,17 -45,23% 
213 Maquininia, instal·lacions i utillatge 22.711,94 23.211,94 -500,00 -2,15% 
213 Mobiliari 300,00 300,00 0,00 0,00% 

21 Consenració i reparació 31.611,94 39.213,10 -7.601,16 -19,38% 
220 Material d'oficina 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 
221 Subministraments 14, 164,66 14. 164,66 0,00 0,00% 
222 Comuni cacions 19.400,00 19.410,81 -10,81 -0,06% 
224 Despeses d'assegurances 18.586,09 19.788,76 -1.202,67 -6,08% 
225 Tributs 600,00 600,00 0,00 0,00% 
226 Despeses diverses 35.924,98 47.734,19 -11.809,21 -24,74% 
227 Treballs realitzats peral tres empreses 1.450.429,46 1.734.965,31 -284.535,85 -16,40% 

22 Material, subministraments i altres 1.549.105,19 1.846.663, 72 -297.558,53 -16,11% 
230 Dietes, locomoció i trasllats 6.820,00 7.500,00 ~80,00 -9,07% 

23 Indemnitzacions (!t-r raó de senrei 6.810.00 7.500,00 -680.00 -9,07% 
2 Desueses ea rnn ~ de hin.!: i .serve-L." 1.587.537,13 1.893.376,83 -305.839,70 -16,15% 

310 Interessos de préstecs 1.080.155,00 492.132,30 588,022,70 119,48% 
31 Oes:f!.!!es financeres deis J!rd:tecs en euros J.OSO.lSS,OO ~92.132,30 588.012.,70 119.48% 

3 Dd~es fi.oanc.t~ 1.080.155,00 492.132,30 588.022,70 119,48% 

460 A ens i corporacions locals 9000,00 15,000,00 -6 .000,00 -40,00% 
46 A ens i corporacions locals 9.000,00 15.000,00 -6.000,00 -40,00% 

482 A aJtres institucions sense fi de lucre 143.276,25 179.512,50 -36.236,25 -20,19% 
48 A fam11ies, institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius 143.276,25 179.512,50 -36.236,25 -20,19% 

4 Transferencies corrents 152.276,25 194.512,50 -42.236,25 -21,71% 

Total desl!eses corrents 3.643.460,41 3.568.514,49 74.945,92 2,10% 
600 Inversions en terrenys i béns naturals ( provinents de l'Unitat d'Actuació) 514.490,39 922.787,74 -408.297,35 -44,25% 
601 Inversions en terrenys i béns naturals ( fora de 1'Unitat d'Actuació) 616 435,24 462.755,28 153.679,96 33,21% 

60 Inversió en terrenys i béns naturals 1.130.925,63 1.385.543,02 -254.617,39 -18,38% 
610 Inversions en editicis i altres construccions ( Equipaments i habitatges) 24.219.600,84 18.775.336,41 5.444.264,43 29,00% 

61 lnversions en edificis i altres construccions 24.219.600,84 18.775.336,41 5.444.264,43 29,00% 
620 Maquininia, instal·lacions i utillatge 1500,00 1.500,00 0,00 0,00% 

62 Inversions en maquin3ria, instal•lacions i utillatge 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00% 
640 Mobiliari 1.900,00 2.000,00 -100,00 -5,00% 

64 lnversions en mobiliari i estris 1.900,00 2.000,00 -100,00 -5,00o/o 
650 Equips de processos de dades 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00% 

65 Inversioos en equips de processos de dades 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00°/o 
670 Altre immobilitzat material 8.000,00 9,000,00 -1.000,00 -11,11% 

67 Inversions en altre immobilitzat material 8.000,00 9.000,00 -1.000,00 -11,11% 
680 Altre immobilitzat inmaterial 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00% 

68 Inversions en altre immobilitzat inmaterial 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00% 
6 lnversions reals 25.373.426,47 20.184.879,43 5.188.547,04 25,71 o/o 

760 A ens í corporacions locals 0,00 1.457.532,43 -1.457.532,43 -100,00% 
76 A ens i corporacions locals 0,00 1.457.532,43 -1.457.532,43 -100,00% 

782 A altres institucions sense :ti de lucre 0,00 0,00 0,00 
78 A ramffie:;;. i:nsticuc.ions sem;:e fi de lucre i ahn:s ens CO!]!Oratius 0 .. 00 o.oo 0.00 

7 Trllnsf.,rincíes de oa~ital 0,00 1.457.532,43 -IAS7.S:!2,43 -100.00% 

Tollll dc:s~es.os de CAJ!ilal 25.373.426,47 21.642.411,86 3.731.014,61 17,24% 

Total despeses 29.016.886,88 25.210.926,34 3.805.960,53 15,10% 
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Despesa social 
Pressupost Pressupost Variació Percentatge 

2010 2009 absoluta de variació 

Formació i inserció sociolaboral 503.016,28 616.992,00 -113.975,72 -18,47% 
Conciliació de la vida familiar i laboral 153.500,00 198.282,03 -44.782,03 -22,59% 
Desenvolupament económic local 61.299,20 63.299,20 -2.000,00 -3,16% 
Participació i desenvolupament comunitari 125.776,25 161.062,50 -35.286,25 -21,91% 
Millora de la convivencia i el civisme 340.141,92 370.365,64 -30.223,72 -8,16% 
Suport social i educatiu 205.600,00 279.308,66 -73.708,66 -26,39% 
Espai públic i civisme 222.325,06 289.316,52 -66.991,46 -23,16% 
Despeses di rectes de la gestió 312.808,09 385.230,76 -72.422,67 -18,80% 

Total despesa social 1.924.466,80 2.363.857,31 -439.390,51 -18,59% 
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1 Fonnació i inserció sociolaboral 1 

Cal adaptar la formació de les noves necessitats del mercat laboral. 

1. Crear oportunitats d'lnserció Sociolaboral 
2. Treballar de forma integrada la Formació i I'Ocupació. 
3. Adaptar la formació als nous col ·lectius d'aturats. 
4. Seguir incorporant els diferents col·lectius de població del barrí de la Mina als processos de formació. 
5. Fomentar la formació i l'ús de les noves tecnologies. 
6. Prevenir situacions d'exclusió social de les persones 

2010 2009 Diferencia % 
TOTAL PRESSUPOST 

503.016,28 € 616.992,00 € -113.975,72 € -18,47% 

Quantia Diferencia % Ti pus 
Projecte 2010 2009 

Projecte Prelaboral 0,00€ 63.330,22 € -63.330,22 € -100,00% 
Contracte de 

Serveis 

Projecte d'informació i orientació 104.535,00 € 104.535,00 € 0,00€ 0,00% 
Contracte de 

laboral "SIOL" Serveis 

Projecte Club de Feina del barrí de la 65.041,47 € 65.041,47 € 0,00€ 0,00% 
Contracte de 

ltineraris integrats d'inserció 
Mina Serveis 

sociolaboral Projecte de formació específica en 0,00€ 28.462,50 € -28.462,50 € -100,00% 
Contracte de 

oficis del barrí de la Mina Serveis 

Projecte d'itinerari d'inserció per 89.527,50 € 89.527,50 € 0,00€ 0,00% 
Contracte de 

Dones del barrí Serveis 
Projecte d'estudi de viabilitat del 

Contracte de mercat de treball - Joves aprenents 63.103,31 € 63.103,31 € 0,00€ 0,00% 
Serveis 

del barrí de la Mina ! 

Programa Anima la Mina 67.000,00€ 70.000,00 € -3.000,00 € -4,29% Plans d'ocupació 

Altres Despeses 1.700,00 € 1.700,00 € 0,00€ 0,00% Contractes 
menors 

Malalts Mentals 65.109,00 € 65.109,00€ 0,00€ 0,00% Contracte de 
Programes de Formació i Serveis 
lnserció 

Drogodependents 47.000,00 € 66.183,00 € -19.183,00 € -28,98% Contracte de 
Serveis 

-
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Conciliació de la vida familiar i laboral 

Cal seguir facilitant l'accés al mercat de treball a les dones i adolescents. 
1. Consolidar i fer sostenible el projecte d'Acollida Matinal. 
2. Seguir dotant el servei de Petita Infancia, fins la posada en funcionament de la nova Llar d'lnfants del barri, 

oferint espais de socialització. 
3. Promoure el joc com element integrador. 
4. Seguir impulsant projectes de prevenció pera la Petita Infancia 

2010 2009 Diferencia % 
TOTAL PRESSUPOST 

153.500,00 € 198.282,03 € -44.782,03 € -22,59% 
-~ 

Quantia 
Projecte 

2010 2009 
Diferencia % Tipus 

Servei Acollida matins 0,00€ 8.000,00 € -8.000,00€ -100,00% Contracte de Serveis 

Ludoteca i Casal d'Estiu 3-5 anys 50.000,00 € 56.828,63 € -6.828,63 € -12,02% Contracte de Serveis 

Servei i treball amb famílies 0-3 anys 47.500,00 € 66.000,00 € -18.500,00 € -28,03% Contracte de Serveis 

Activitats diverses 1.000,00 € 2.000,00 € -1.000,00 € -so,oo•¡. Contractes menors 

La Capsa de Jocs 55.000,00 € 65.453,40 € -10.453,40 € -15,97% Contracte de Serveis 
-
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lDesenvolupament Economic local ] 

Cal millorar la xarxa d'activitat económica en el propi barri, facilitant eines i instruments suficients per millorar 
l'activitat comercial i de serveis. 
S'han de crear noves activitats económiques que donin resposta als canvis i necessitats del nou entorn urbá 

1. Impulsar activitats de nova creació i fomentar l'autoocupació. 
2. Regularitzar l'activitat de la venda ambulant. 
3. Dinamitzar el teixit comercial. 

2010 2009 Diferencia 
TOTAL PRESSUPOST 61.299,20€ 63.299,20€ -2.000,00€ 

Projecte 
Quantia 

Diferencia 
2010 2009 

Suport tecnic a l'autoocupació i prospecció d'empreses 21.040,51 € 21.040,51 € 0,00€ 

Dinamització 33.258,69 € 33.258,69 € 0,00€ 
Dinamització Comercial Comercial 

Activitats 0,00€ 2.000,00 € -2.000,00€ 

Suporta la Venda Ambulant 7.000,00 € 7.000,00 € 0,00€ 

% 

-3,16% 

% Ti pus 

0,00% Contracte de 
Serveis 

0,00% Contracte de 
serveis 

-100,00% Contractes menors 

0,00% Contractes menors 
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Participació i desenvolupament comunitari 

Cal seguir donant suport al treball associatiu existent i afavorir una millar interrelació entre aquest i la propia administració. 

S' han de millorar els mecanismes d'informació i comunicació per tal d'aconseguir una majar implicació i participació. 

1. Refor<;ar les organitzacions ve"inals i els projectes de les entitats. 
2. Seguir vinculant el teixit associatiu amb el PTBM. 
3. Propiciar espais d'intercanvi i relació social entre entitats i persones. 
4. Seguir treballant de forma sistematica per informar el barri. 
5. Seguir articulant i implicant el conjunt de técnics i serveis del barrí en el PTBM. 
6. Treballar de forma conjunta el procés de seguiment social del PTBM amb tots els agents implicats del territori. 

2010 2009 Diferencia % 
TOTAL PRESSUPOST 125.776,25 161.062,50 -35.286,25 € -21,91% 

- ~-

Quantia 
Projecte 

201 0 2009 
Diferencia % Ti pus 

Suport económic i assessorament Subvencions concedides a 70 776 25 € B2 662 50 € -11 886 25 € -14 380ft b · · · · 
tecnic a les entitats entitats del barri · ' · ' · ' • o su venclo genenca 

Suport educatiu perla Comunitat Gitana 20.000,00 € 29.200,00 € -9.200,00 € -31,51% Negociat d'Especificitat 

Radiodifusió 24 hores 27.000,00 € 29.200,00 € -2.200,00 € -7,53% Negociar d'Especificitat 

Comunicació lnformació Servei integral d'informació 4.000,00 € 8.000,00 € -4.000,00 € -50,00% Contractes menors 
1 

_ _ ~ ~-- __ _0formació i publicitat 4.000,00 € 12.000,00 € -8.000,00 ~ -66,67% Contractes menors 1 
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1 Millora de la convivencia i el civl;me 1 

Cal seguir reforc;ant el teixit social i veTnal des de les comunitats d'escales, per assolir el compromís amb els bens 
comuns i millorar en el seu conjunt els nivells de resolució de conflictes i problemas. 

1. Enfortir les organitzacions veTnals d'escala per aconseguir la seva plena autonomia. 
2. Acompanyar socioeducativament el reallotjament de les famílies afectadas pel PERI. 
3. Seguir treballant la responsabilitat veTnal en els espais comuns. 
4. Seguir sensibilitzant i educant per resoldre les actituds incíviques, treballant la responsabilitat. 

2010 2009 Diferencia % 
TOTAL PRESSUPOST 

340.141,92 € 370.365,64 € -30.223,72 € -8,16% 

Quantia 
Projecte 

2010 2009 
Diferencia % Ti pus 

Suporta les Juntes d'Escala 188.000,00 € 216.223,72 € -28.223,72 € -13,05% Conveni Pla de Besos, S.A. 

Gestió de la població 146.141,92 € 146.141,92 € 0,00€ 0,00% Conveni Pla de Besos, S.A. 

Activitats Cíviques i Socials 6.000,00 € 8.000,00 € -2.000,00€ -2s,oo•1. Contractas menors 
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1 Suport Social i Educ~tiu 1 

Cal seguir treballant les actuacions educatives, culturals, sanitaries i socials per donar una resposta adequada a la deversitat socioeconómica, cultural i 
generacional de la població del barri. 

1. Seguir treballant la qualitat i eficiencia del treball que es fa amb les famílies en els diferents serveis. 
2. Seguir fomentant que els pares i les mares assumeixin les seves responsabilitats. 
3. Fer sostenible els recursos deis serveis. 
4. Reforc;ar i abordar la prevenció i el tractament de les drogodependéncies. 
5. Seguir treballant la diversitat en la intervenció de la franja juvenil cobrint les demandes i necessitats deis diferents col·lectius. 
6. Fomentar !'oferta educativa dellleure 

TOTAL PRESSUPOST 
2010 1 2009 1 Diferencia 

205.600,00 € 1 279.308,66 € 1 -73.708,66 € 

Quantia 
Projecte 2009 

Diferencia % Ti pus 
2010 

Educació. Mina Jove. lntervenció lES 

Projecte d' intercanvi de xeringues 9.000,00 € 15.000,00 € -6.000,00€ -40,00% Contracte menor 

lntervenció en 
drogodependencies Centre socio-sanitari EL LOCAL 9.000,00 € 15.000,00 € -6.000,00 € -40,00% Conveni 

Ajuntament 

Activitats diverses educatives 1.000,00 € 3.000,00 € -2.000,00 € -66,67% Contracte menor 

Subvencions concedides a les entitats del barri per a 15.250,00 € 23.500,00 € -8.250,00 € -35,11% Subvenció 
Educació formal realitzar activitats educatives Genérica 

Escala de pares i mares 0,00€ 7.000,00 € -7.000,00 € -100,00% Contractes 
menors 

Activitats per joves 102.600,00 € 131.627,66 € -29.027,66 € -22,05% Contracte de 
Serveis 

Educació no formal Esport per a tothom 11.500,00 € 13.831,00 € -2.331,00 € -16,85% Conveni 
Ajuntament 

Subvencions concedides a les entitats del barrí per a 57.250,00 € 70.350,00 € -13.100,00 € -18,62% Subvenció 
realitzar activitats de lleure i esport Genérica 
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1 Espai Públic 1 Civisme J 

Cal millorar en !'eficacia de la neteja i manteniment del barri, aconseguint la corresponsalilització de la propia comunitat 
en aquests aspectes. L'espai públic ha d'esdevenir un espai pera tothom. 

1. Cal seguir treballant en un model de barri sostenible amb un urbanisme social participatiu i cívic. 
2. Incentivar la formació en conductes cíviques. Fomentar el respecte a les persones, als objectes i al medi ambient. 
3. Incrementar la sensibilització sobre practiques de reciclatge, selecció de residus i la reducció de la contaminació 

acústica. 
4. Recuperar els espais infrautilitzats, adequant i millorant les seves possibilitats d'ús i accessibilitat. 

2010 2009 Diferencia % 
TOTAL PRESSUPOST 222.325,06 € 289.316,52 € -66.991 ,46 € -23,16% 

Quantia 
Projecte 2010 2009 

Diferencia % 

Brigada de manteniment i neteja 115.433,54 € 160.425,00 € -44.991,46 -28,05% 

PI a d' Acció de Barri - Desenvolupament 0,00€ 3.000,00 € -3.000,00 -100,00% 

Medí Ambient i Reciclatge 31.891,52 € 31.891,52 € 0,00 0,00% 

Recuperació de l'espai públic i altres indrets de la Mina 11.000,00 € 18.000,00 € -7.000,00 -38,89% 

Civisme i Ciutadania 64.000,00 € 76.000,00 € -12.000,00 -15,79% 

Tipus 

Contractacions i 
contractes menors 

Conveni Universitat 

Contracte de serveis 

Contractes menors 

Contracte de serveis i 
Contractes menors 
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1 DespesQs di rectes ele la Gestíó 1 

Cal seguir gestionant les eines de planificació, control i recolzament a la gestió. 
1. Treballar espais establerts per tal de rentabilitzar els recursos existents. 
2. Fer sostenible els projectes i programes iniciats des del Consorci. 
3. Impulsar sistemes d'avaluació continuada. 
4. Crear espais de cohesió tecnic veTnal. 

2010 2009 Diferencia % 
TOTAL PRESSUPOST 312.808,09 € 385.230,76 € -72.422,67 € -18,80% 

Quantia 
Arees Social, de Comunicació i d'Espai Públic i Civisme 

2010 2009 
Diferencia % Ti pus 

Planificació, Seguiment, Avaluació i Control de Programes 312.808,09 € 378.630,76 € -65.822,67 € -17,38% Contractacions 

Seguiment i justificació Programa Iniciativa Comunitaria Urban 0,00€ 6.600,00 € -6.600,00€ -100,00% Contracte de 
Serveis 
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lntervencions en equipaments socials, educatius, culturals i esportius; millora de l'accessibilitat de l'habitatge i la 

seva rehabilitació; urbanització d'espais públics o actuacions urbanístiques i construcció d'habitatge protegit. 

El Pla especial de reordenació i minora del barri de la Mina (PERM) es fonamenta en tres idees base o principis: 

• Centralitat Bs Roes centrals confereixen identitat a les ciutats i als barris. Són els Roes d'expressió i man ifestació de la 

vida col· lectiva per exceHéncia, espais de relació, oci, comer~ i cultura. 

• Diversitat És el principi que ha de garantir una major riquesa en les retacions entre els distints agents que conviuen al 

barri i s'ha de donar a tots els nivefls: social (diversitat de les persones que conformen el veinatge); fisic (defintció 

d'espais, arquitectures i tipologies d'habitatge), i económic (diversificació de les actMtats productives). 

• lntercanvi. Entes com un principi basic de relacions, fonamental per evitar l'atrófia, la descomposició i, com a 

conseqüéncia, la fractura social. La manca d'intercanvi pot portar qualsevol coHectiu huma a l'amament Per aixo és 

necessari, d'una banda, una major i miRor interconnexió arm l'entom exterior, i de rattra, la disposició d'elements que 

atreguin nuxos que promoguin precisament aquest intercanvi. 

És per aixo que les accions basiques del pla són: 

Remodelació de l'espai central i de l'antic polígon industrial. L'alliberament de sól disponible de l'espai central, on hi havia 

els antics centres escolars, camp de futbol i ponesportiu, i de rantiga zona industrial annexa al barrí, ha permés la 

reparcel-lació de tota aquesta area de 125.200 m2. Als nous solars s'hi construiran fins a 1.145 nous habitatges: 422 socials, 

ja en construcció que inclouen els pisos que van destinats al reallotjament deis afectats perla transformació urbanística, i 733 
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de promoció privada, deis quals, fins ara, s'han edificat tres blocs de pisos. La reparceHadó també va preveure parcel·les per 

a nous equipaments clau, la majoria deis quals ja estan en fundonament Zona esportiva, escola i institut, parróquia, Espai 

cultural i comissaria deis Mossos d'Esquadra. 

Construcció d'un passeig central: Rambla de la Mina. Una avinguda ampla i oberta, de 520 metres de Darg i 40 d'ample, 

que va des del pare del Besós fins al límit litoral del barri, amb iJrbres, bancs, i una parada del tramvia. Un espai per a la 

relació interna del veinat, elernent clau per a la trobada i la coroonicació entre les persones. Un pu nt de connexió amb la xarxa 

de transports públics, des que el mes de juny de 2008 va comen~r a circular-hi el tramvja (línia T6 del Trambesós). 

Reequipament del barri. Creació de nous equipaments que doten al barri de Roes específics per a la practica d'activitats 

culturals, socials i esportives. Espai cultural i biblioteca Font de la Mina. inaugurat el mes de juny de 2009. ofereix accés 

directe a la cultura. dotat de les noves tecnologies de la infonnació i cridat a ser un centre dinamitzador d'esdeveniments i 

activitats culturals. Zona esportiva La Mina. en funcionament des de l'estiu de 2008, aglutinador de l'activitat esportiva del barri 

i Uoc d'intercanvi amb clubs esportius de fora; disposa d'instaHacions modemes per a la practica polivalent de l'esport i en 

especial deis esports tradicionals del barri (nuita grecoromana i oUmpica, futbol, i petanca). 

Reubicació deis centres educatius. Construcció de nous equipaments escolars per substituir les antigues escotes obsoletes 

i afectades pel Pla de transformació: Centre d'Educació lnfanbl i Prtmaria •Mediterrania• i lnstitut d'Ensenvament Secundan 

•Forum 2004". Són dues instaHacions modemes, numinoses i equipades amb les exigencies deis actuals sistemes 

d'ensenyament. L'escola va entrar en funcionament el mes de setembre de 2004 i l'institut el mes de gener del 2005. 
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Construcció de 422 nous habitatges de proteccló oficial. Rehabilltació i mlllora deis existents. Les obres de construcció 

de les set promocions de nou habitatge social es van iniciar a principis de 2009, i és previst que tinguin una durada de dos 

anys. Aquestes edificacions estan repartides sobre el conjunt del nou mapa de la Mina. Pel que fa als trebaiJs de millora i 

rehabilitació, a la Mina Nova s'han reordenat els accessos als habitatges per tenir com.mitats de veins més petites; aixf ara, 

cada nova entrada dóna accés a 40 famflies en lloc de les 80 d'abans. S'han reformat portals i escales, i s'ha dotat d 'interfons 

totes les entrades. A la Mina Vella es continua amb la instal·lació d'ascensors per a totes aquelles escales i replans que no en 

tenien d'origen, ja estan en funcionament 21 nous ascensors i s'estan construint els nou últims, en total hi haura 300 famflies 

beneficiades per aquesta actuació. 

Relocalttzacló de les 350 tamrnes afectades per les obres previstes al Pla de transformació que corresponen a l'obertura de 

passatges sota els blocs de pisos deis carrers Mart i Llevant i l'enderroc del bloc sencer del carrer Venus. 

Rehabilttació integral de 40 habitatges. Aquest grup de pisos del número 24 del carrer de Mart havien estat desocupats 

durant un narg període després que els deixessin les famílies del cos de la Guardia Civil que m vivien. 8 seu estat d'abandó 

demanava una intervenció integral per sanejar i rehabifitar tot l'immoble, que de fet, va suposar refer-lo de nou des de 

!'estructura, canviant la xarxa de serveis i instaHacions, els elements coroons de !'escala i tot l'interior deis pisos. Un cop 

acabades les obres, l'any 2006, es van destinar allloguer social, deu deis quals pera joves. 

Reubicació de la Parroquia Mare de Déu de les Neus 1 deis locals annexos d'activftats socioculturals. L'antiga 

parroquia, situada al carrer Cristófol de Moura i afectada per la transformació urbanística, s'ha enderrocat aquest any 2009, 
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despres que el nou centre entrés en funcionament l'estiu de 2008. Aquest disposa d'església, dependéncies parroquials i els 

locals per a les activitats socioculturals vinculades a la parróquia i d'un jardí. 

Localltzació de nous espais productius, come~, serveis i noves actlvltats. Aquests espais han de ser capa~s de 

generar vida en el propi barri i alhora generar nous llocs de treball per a la comunitat. 

Connexions transversals. Per evitar les barreres urbanístiques es projecta !'obertura de passatges a través deis dos grans 

blocs de pisos deis carrers Mart i Llevant. Bs nous vials, que tindran una altura de 9 metres i l'amplada equivalent a dos pisos, 

seran espais oberts destinats a facilitar la circulació de persones d'una banda a l'altra del barri, de manera que s'amplii 

l'entramat del conjunt de carrers i s'eviti la divisió d'espais dins el mateix barri que fins ara han provocat aquests edificis 

pantalla. 

Millora de la connexió del barri amb l'entom. La instaHació d'una parada de tramvia al mig del barri complementa o amplia 

de manera irnportant les possibilitats de despla~ment, a la vegada que connecta la Mina de fonna efectiva i cómoda amb el 

conjunt de la xarxa de transports metropolitans. 

Reordenacló de la xarxa viaria. Actuació en el conjunt de la xarxa viaria de carrers i vials de l'entom del barri. S'han obert 

nous carrers i passatges per a vianants, per facilitar la mobilitat interior del barri, i s'ha perltongat el carrer Uevant per 

connectar-lo amb Cristófol de Moura, facilitant, així, la connexió amb el centre de Sant Adria de Besos .de la mobifitat interior. 

1, esta completada la reurbanització de tots efs carrers principals. 
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Urbanltzacló 1 reordenació d'espais lllurres. Ordenació de nous espais que possibilitin 111 construcció de petites places i 

espais mures amb arbres i bancs, que suposen una millora generalitzada de la qualitat de l'espai urba i de les condicions de 

relació per al veinatge. ActuaJment, es trebaDa en l'alineació del primer tram de f'acera de la rambla on hj havia hagut l'antiga 

parroquia, que havia quedat pendent del seu enderroc, i en 11 urbanització del carrer Orient que es fa coincidint amb la 

instaHació de !'última fase d'aseenso.rs en l'edifici de pisos d'aquest carrer. Quedara pendent d'urbanitzar la zona de Can Có, 

111 pla~ del futur nou CAP de la Mina, els espai.s verds de davant la nova Zona esportiva del carrer Arístides Mailloll, el talús 

del final del carrer Femández Márquez tocant al poliesportiu i l'entom del futur hotel que es construira a la ronda Sant Raimon 

de Penyafort entre Femández Márquez i Ramon Uull. 
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Equipaments socials, educatius, culturals i esportius Pressupost Pressupost Variació Percentatge 
2010 2009 absoluta de variació 

Església evangélica 773.993,33 246.052,81 527.940,52 214,56% 

Total despeses 773.993,33 246.052,81 527.940,52 214,56% 
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EQUIPAMENTS SOCIALS, EDUCATIUS, CULTURALS 1 ESPORTIUS 

Pressupost d'obres Previsió execució Pendent d'exe- Pressupost 201 O Pendent exer-
actualitzat fins 31/12/09 cució 31/12/09 cicis posteriors 

Església evangelica 818.437,57 44.444,24 773.993,33 773.993,33 0,00 
Projecte executiu 44.444,24 44.444,24 0,00 0,00 0,00 
Execució d'obres 713.545,33 0,00 713.545,33 713.545,33 0,00 
Direcció facultativa arquitecte tecnic 22.175,00 0,00 22.175,00 22.175,00 0,00 
Direcció facultativa arquitecte 23.285,00 0,00 23.285,00 23.285,00 0,00 
Coordinació seguretat i salut 7.188,00 0,00 7.188,00 7.188,00 0,00 
Geotecnic 7.800,00 0,00 7.800,00 7.800,00 0,00 
Biblioteca 383.979,13 383.979,13 0,00 0,00 0,00 
Execució d'obra 354.527,56 354.527,56 0,00 0,00 0,00 
Coordinació i direcció biblioteca 12.425,55 12.425,55 0,00 0,00 0,00 
Senyalització a /'interior de la biblioteca 6.264,00 6.264,00 0,00 0,00 0,00 
L/ums socors biblioteca) 7.033,22 7.033,22 0,00 0,00 0,00 
Trasllat de mobiliaria la biblioteca 3.728,80 3. 728,80 0,00 0,00 0,00 
Poliesportiu 359.423,13 359.423,13 0,00 0,00 0,00 
Projecte executiu 13.920,00 13.920,00 0,00 0,00 0,00 
Execució d'obres 345.503,13 345.503,13 0,00 0,00 0,00 

!TOTAL 1.561.839,83 787.846,50 773.993,33 773.993,33 0,00 
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Millora d'accessibilitat deis habitatges i rehabilitació Pressupost Pressupost Variació Percentatge 
2010 2009 absoluta de variació 

Dotació ascensors 3a. Fase 0,00 1.457.532,43 -1.457.532,43 -100,00% 

Total despeses ~ 0,00 1.457.532,43 -1.457.532,43 -100,00% 
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