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CONVENI 01 ACCÉS 
ELlSABETS. 

OS DEL PATI OElS TA 

A la ciulat de Barcelona. a 9 de O1alg de 2011, 

REUNITS 

ITuna banda, l'II'lma, Sra. ASSUMPTA ESCARP I GIBERT, major d'edat, amb 
clomicilí a efectes de la present,a Barcelona a la Plaga Bonsuccés, núm. 3. 

D'altra banda, el SR. ABEL DEL RUSTE I RIBERA, major d'edat, vel de Barcelona, 
carrar Urgell, 272, amb D.N.!. i el SR. JOSEP-MANEl MASRIERA 
ESCOlA, majol' d'edat, vel de Barcelona, carrer Muntaner, núm, 440, j amb D,N.!. 

 

D'altra banda, Sor EOUAROA VERGARA SAEZ, major d'edat amb domicill a 
Barcelona, carrer Provel1ya, núrnero 241, amb D.N.!. número  

-¡--'\I per últhn el Sr, NARCfS SERRA I SERRA, amb domieíll a efectes de la present a 
~ Barcelona a carrer Elisabets tllllll.10, i amb DNI núm,  

.• INTERVENEN I ACTÚEN 

' ) I ! 

: : C' ~ :,' : La !'1!-Im3, Sra. ASSUMPTA ESCARP I GIBERT actua en nom i represeniació del 
" ; 1 ~ q, DISTRleTE DE CIUTAT VELLA, en vlrtut elel seu carree de Regidora expl'essament 

,! I }) facultada per resoluci6 d'AlcaJdla de data 3 de maig de 2011, assisllda en aquest 
;,~ acte per In secretaria distrlc1e de Clutat Valla, Sra ... Ester Solana i Grasa, com a 
',':; fedatfuia ¡ assessora legal receptlu, de conformltat amb alió que estab1eix ~a 

.'1 disposició addlcional segona de la Uei 7/2007 de 12 d' abril del Estatut Basic de j' 
\t> (> ~Jnpleat públlc. 

~ ~< 
';:-'" j - é1 Sr. ABEL DEL RUSTE RIBERA j el Sr. JOSEP .. MANEL MASRIERA ESCOlA, 
~ 8 . "tbtuen en nom i representacJ6, en qualltat de Presldent ¡ Secretarl, respectívament. del 

. ~.~ ~atronat, de la fundació "CASA DE MISERICÓRDIA DE BARCELONA" (a partir 
':>t , I~ 4tara. fCMB), domIciliada a Barcelona, carrar d'Elisabets, 8 j 10, classificada com de 

.~ beneficéncia particular per la Rejal Ordre de 24 de setembre de 1853, segons 
comunfcació de la Junta General de Beneficencia de 27 de setembre de 1945, 
regulada pels Estatuts protocolitzals en escríptura autorllzada pel Notan d'aquesta 

/'\. " ciutat, Sr. LlUls ROCA-SASTRE MUNCUNILL,el 'dia 10 d'octubre de 1984, Li 
"\ correspon el número 73 en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. 

Té el NIF núm. G~08291650. . 



Districté de CI\J!ilt V I\~ I 

Gis s61lyors DEL RUSTE j MASRIERA. van ser nOI enats P~e~id~,~~ i Se'~ :' tdel 
Patronat de la Fundació, el primer mitjan9ant acord d 21 de málglOO -rulH, élev~t a 
públic en escripiura de 13 d'abríl de 1992. davan el Noiari d~aque8ta ciutat Sr. 
MODESTO VENTURA BENAGES, núm, 1765 del se prof.9~rn;, t¡SélllseY01~'@e~~CJ '9 
del Patronat¡ en la seva reunió del 14 de gener de 94-;-6~Ó~f~ii,,~6~trecs..d 
caracter permanent per ser de lliure designació, d'acord amb I'art 8 deis Estatuts de la 
Fundacio, protocolítzatsen escriptura aulorítzada pe! Nolari que fau de Barcelona, Sr. 
LLUIS ROCA-SASTRE MONCUNflL, el 10 d'octubre de 1984, El senyors OEL 
RUSTE i MASH1EHA estan expressament facuJtats per aquest aCle segons acore! 
adoptat per la junta elel Patronat d'aquesta Fundació, celebrada el proppassat 17 de 
juny de 2.010, 

1 Sor EOUARDA VERGARA SAEZ. com a Presidenta del Patronat de la 
FUNDACIÓ PRIVADA ESCOLA VICENCIANA, (a partir d'ara, FPEV), amb 
domicili a Barcelona, csrrer Prov81198, nLllnero 24, i amb Clf número G-61114690, 
inscrita en el Hegistre de Fundacions Privades ele la Generalitat de Catalunya amb 
el nümero 1.017 la representaci6 legal de la qual exerceix d'acord amb el que 
s'estableix estatutariament 

1 el Sr. NARC1S SERRA I SERRA, en quaJitat de Presiden1 de I" nstltut Barcolona 
Estudls Internaclonals amb dorniciii al carrer Elisabets núm. 10 de Barcelona. j am b 
e IF número G-63518476) el qual actua en nom í representació de ¡'es mentada 
entitat d'acorcl amb l'escl'iptura de poders atorgada davant el Notarl de Barcelona, 
senyor David Péret Maynar, en datn 16 de mary de 2004, arnb elllúmero 1993 elel 
seu protocol 

Reconeixent-s0 r(~ciprocam011t la capacitat legal necessaria per aquest acte, els 
compareixents, per la present, 

MANIFESTEN 

1.- Que en data 30 de desembre del 2008, es va signar entre jlAjuntament de 
Barcelona, la F e M B. la F P E V, i el legal representan! de Fornent de Ciutat Vella, 
S,A, un conveni de protocol ¡¡'Acta expropiatoria de mutu acord I pagament. en 
virtut del qual l'Ajuntament de Barcelona, ha adquirít el domlni de l'anomenat Pati 

I ~Y" ~ ~lels Tarongers. i pa$~atge Elisabet's; i es reconeixia qtle aquests (los espals 
~ ... .d ~staven ocupats per les activitats propios de I Escala Labouré I de la Residencia 
8 \ ~ lb ~'alumnes vinoulada al matelx; i a més. s'establelx la voluntat de preservar les 
~?' ~ ~ ~ondicjons en que es presten les dites activitats. atesa la tasca assistenclal ¡social 
~ "1: ~tJe fan al barri. 
'-' .".:\. e ;C; 

/1.- En aquest' sentit, fruit de la Unia de col ' laboració deis atorgants, es vol establir 
amb el present eonveni el regilll d'aecés i lJS de ¡'anomenat Pati I passatge amb el 

\ \i propósit que el seu lIS pliblic í amb vocació de que aquest ¡odret sigui un Iloe de 
,)0:::' ' . t¡ (;l" trabada i obert a les persones i necessltats del Raval, es concllil amb els interessos 
" ~ ~" ) ~ de fes InS~jt~~~umdants, 

/ Ij ) 1 ~ ¡r."r: aA~ ~ lA 
• (""'1', :~.i' N ... ..II 0 \ /1- v ~ " CI,'t o '. -.J nA ·L¡ ; ,1(" '" \ P ~ -/'1 'V.~ v vVtx.\ 
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III.~ Per tot I'anterior, les parts signants de mutu acord, acorden establir el present 
conveni, comprometent-se al compliment deis segOent ~ f AjUIl::;r¡';;:c",,"l 

Olstrlcb1 ¡ié' CÍ1Ii;)! V~It" 

PACTES 

PR/MER.~ OBJECTE 

Els atorgants, fan constar que atesa la finalitat que presten les entitats mp Ica es, en 
el convenl, aquestes pUQuín desenvolupar la saya tasca al Pati deis T arongers de 
forma segura, sota el régim que es consigna en el cos del present. 

A1es I'ús públic, el Pati deIs Tarongers es1ara abert a quants actes, jornades, 
seminaris, o qualsevol altre esdeveniment, que es sol'liciti, fomentant que sigui un Iloe 
de tr'obada, d'esbarjo j de lIeure, prloritariament de les entitats del barrio 

En tot cas, les dites actuacions de tercers, no · hauran dlalterar el normal 
desenvolupament de les activitats de les entitats signants fora ele l'horari prevIst en el 
GOS del presento per la qual cosa es compatibilitzaran efs horaris, tipologla d'usos, ¡les 
mesures de seguretat i neteja que fossin menes1er. 

SEGON.- REGIM D'ACCÉS i HORARtS 

, Els compareixents estableixen el següent regim d'accessos del Pati deis Tarongersi 
" Passatge El1sabets: 
" 

t i , 
o ri :. a) Accés 'i úS. 

I~ " 

~. 

• La utilltzació pública d'aquests spels vlndr' determinada er demandes dJús 
puntual que podran realitzar entita1s públiqll9S i privadas del dislricte de Ciutat 
Vella, de manera preferent, i de la resta de le: ciutat si aixl es soH¡cita. 

El dlstricte de Ciutat Vella recolUra les demandes d1ús i comunicara a les 
entitats veTnes al pati (FCM B, Escola Labouré, IBE!) IIÚS que es fara del 
malejx, abe[ con Iler lit t responsable de la vigilancia, neteja i seguretat de 
I'espai en el decurs de Ilacte o actes previstosl slgnant els convenis ¡lo pólisses 
d'assegurances necessarles per garantir el compliment de les responsabilitats 
assenya!ades en cas que aixi es conslderi necessari. 

• L1escola Labouré, o bé I'AMPA de l'escola, com a organitzadors d'activitats 
extraescolars, tindran dret d'ús preferent del Pati deis Tarongers en"I'horari 
comprés entre les 17 ¡les 19h de dillullS a divendres i de setembre a juny, 
notificant-Io oportunament, sempre que es tac! la corresponent demanda d'ús 
al districte de Ciutat Vella ¡ sigui autorítzat. 

b) Horaris 

• L'horé\U-.i:fh· el Pati dels Tarongers vindra determinat pels següents 
j'~ b ~ BAR CJ.-¡ í . ~:)/( ,j ~~~~-
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cond icionants 

• L'horari d'ús ptlblic sera durant el curs escolar (de setambre él juny) en horari 
compres entre les 17,OOh j les 21 h de dllluns a divendres i de 10 a 20h els 
dissabtes 1 diumenges, Ates que a nivel I de planta baixa tli han molt 
accessos i flnestrals a dependencias própies de I'Escola labomé, ¡ 
Residencia, sllabilita un termini fíns el 30 de setembre d'enguany par a que 
les entitats responsables. procedeixen a complimentar les mesures de 
seguretat de reixes i tancaments que considerin mes adient, ja {lue els 
beneficiaris són menors (redaL 

• L'horari d'accés del p<~ssatge Elisabefs garantira I'accés a la reskléncia 
d'<1lumnes durant les hores d'us del Patl deis Tarongers, aixl com I'accés a 
les dependencies de ,'IBEI en 01 seu ¡)OfiHí d'obertllra. 

11 En el banantés que el passatge EHsabets és I'únic accés des de via pública a 
los dependencies de I'!BE', coHegl Labouré j Residencial ¡la via d'evacuació 
del rnateíx en cas d'enlergencia, no es podra bloquejar aquest accés sota 
cap concepte duran! I'horari especificat, En el suposil de que l'IBEI, coHegí 
Labouré ¡Residencia, Elfrlplh el seu horari de forma permanent o puntual per 
a algun acte O esdevenhnent mes enllá de I'borari eslab!ert en el present 
paragraf, ha comunicara al responsable de velUar per la disponlbilitat de 
I'accés als efectes de facilitar~lo, 

e) Tipologia d'actes. 

• la tipo!ogla d'actes que es podran 8utorítzar al Pati deis Tarongers saran 
compatibles 1 no hauran de distorsionar Pactivitat habítusl de les entitats ve'lnes 
al pati (Escola labouré, Residencia dlalumnes, FCM B i lB El). 

d) Comissló de segulmant. 

• Es creara una comissi6 técnica formada per un representant del distrlcte de 
Giutat Valla, un representant de ¡'Escola Labouré, un representant de ,'IBEI i un 
representan! de la FCM B" 

Aqllesta Comissió de seglliment tindra caracter informatiu, i tíndra com a missió la 
recollida dal maxlrn d1informaci6 sobre ros autoritzat del Pati per tal de que el 
distrlcte de Cíutat Vella pugui determinar I'autoritzacjó ¡lo denegació (faCles 
successius. 

I ~' _ • 
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TERCER.~ DURADA 

Els atorgants estableixen expressament que la vigéncia d'aquest conveni estara 
supeditada a J'aprovaci6 definitiva per part de la Subcomlssíó d'Urbanlsme de 
E?arcelona de la Modificació del PGM de I'ambit discon1inu deIs carrers Montalegre i 
de la Marquesa, amb el benen!és que, una vegada produ'fda aquesta, l'ocupaci6 del 
Patl deIs Tarongers prevista en el Convení es podra allargar només fins a dome el 
perrode escolar en curs j un de suplementari, als efectes d'habilitar el nOll espai. 

QUART ... JURISDlCCIÓ 

Sman competents per resoldre les qüestions litigioses que puguin sorglr ele la 
interpretació, compliment i efectes del present conveni els Trlbunals de la Jurisdicció 
contenciosa administrativa de la clutat de Barcelona. 

CINQUE .- RESOLUCIÓ 

Seran causes de resalud6 d'aquGst conveni les ganarais establertes a la Uei, i en 
~ot cas: 

El transcurs del terrninl de vigencia . 
- El mutu acord. 

L'incompliment del pactes ¡nclosos en el present convenio a instancies de la 
part complidora, 

~ ~ ~ en prov de conformitat signen la present per quadríplicat i a un sol efecte, al ¡loe j 
r5.~ :s ~, rt1ata a l'encaP9aJEunent indlcals, quedant un exemplar en poder de cadascuna de les 
I 1-1 o ;:) 0J)í:l rts . ~ 

. Ih ~ I() ~1 . .."'S'(,.v;,""~ 

<), ~I n tI) t i, ~ ·~1<.) · Vl .j 
':. ~ ;, ff;? ' ,: ¡~ \~ Li¡·lHU«.¡ 

\;'IOJ Assumpta Es arp i Gibart K'~" . · . .im~ ~le, Del Ruste I Ribera 
~ f:'i~ Q",.... Regidora de Ciutat Vella \ .~ ' t· ~eSldent FCM B 

·~r,.~~·~ ~ ')~,¡. JI "' , , 1'::'( ;'.~" , ~;',,,.';,, ... 
~¡);7 v... • ,. _ -:?X'..:..Jé .... ~~~/.z~.?<"/ - r< '/"1\', ' •• \ 

&iJ rc.C. _.- - -- (tí -.mn!·,r· l ' ¡¡ J., 

Natcls Serra i Sorra Eduarda Vergara Sáez 
Presldsnt IBE! PresIdenta del Patronat de la FPEV 
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Ester Solana I 
Sec retaria del 




