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Ajuntament 4JP de Barcelona 

MESURA DE GOVERN: 

Rcvisió deis convcnis amb Sant Adria de Besos. 

Les ciutats de Barcelona i Sant Adria de Besos comparteixen límits municipals comuns 

que configuren un conjunt amb continurtat urbana. Aquesta realitat ha plantejat i 

continua plantejant problemes i necessitats comuns en relació a diverses competencies 

municipals, com per exemple, en materia urbanística, d'habitatge, medi ambient, 

prestació de serveis socials, etc .. 

Davant aquesta situació, ambJós Ajuntamcnts han dut a tenne una intensa col-laboració 

que s'ha materialitzat a través de la signatura de molts convenís relatius a aquests ambits 

competencials i, especialment, a qüestions urbanístiques i d'infraestructmes, el 

desenvolupament deis quals ha palesat la necessitat de crear una organització comuna, 

de naturalesa instrumental i dotada de personalitat jurídica propia, que possibiliti el 

tractament global i integral i la utilització de les diferents formes de gestió dels serveis 

per resoldre de manera satisfactoria els reptes connms d'ambdues ciutats. 

Per tot aixó, l'equip de govem d'aquest Ajuntament, conjuntament amb l'Ajuntament de 

Sant Adria de Besos, té la intenció de promoure la constitució d'un consorci, per la qual 

cosa presentara en una propera sessió plenaria el projecte d'estatuts per a la seva 

aprovació. 

En aquests Estatuts es determinaran: 

l'ambit territorial del Consorci, que podríem situar entre el marge dret del riu Besos 

i el carrer Bac de Roda, 

les seves finalitats, principalment referides a actuacions en el barrí de la Mina, en el 

front litoral i en l'entom del riu Besos i en relació a infraestructures mediambientals, 

les competencies a exercir, que, a grans trets, s'haurien d'estendre a materies 

mbanístiques, a propostes als dos Ajuntaments, a la gestió d'establiments, etc. 

els organs de govern i administració, el regim jurídic i de funcionament i la resta de 

previsions legalment establertes. 

Barcelona, 24 d'abril de 1997 


