
Foment de Ciutat Vella, SA

President:   Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan

Gerent:   Sr. Josep Maria de Torres i Sanahuja

Foment de Ciutat Vella, SA  fou constituïda el 19 de febrer de 1999, com a Societat Privada

Municipal i el plenari municipal va aprovar la transformació en societat d’economia mixta el

23 de febrer de 2000. El 18 de desembre de 2000, es va celebrar la Junta General de la

societat mixta, que va designar els òrgans gestors i va presentar el Pla d’Empresa 2000/3.

D’acord amb el Pla d’Empresa, les activitats de Foment de Ciutat Vella, SA es divideixen en

dues branques:

• Actuacions d’iniciativa municipal

Aquest àmbit inclou la gestió de les operacions del Programa d’Actuacions Municipals

(PAM), que l’Ajuntament encarregui a la Societat, així com l’elaboració del planejament

urbanístic i el disseny dels nous espai urbans o la remodelació dels existents.

També s’inclou en aquesta línia de treball, les actuacions de promoció econòmica vinculades

als objectius estratègics de la revitalització de Ciutat Vella.

També forma part de l’àmbit de les actuacions d’iniciativa municipal la promoció de la

rehabilitació privada a través del manteniment de l’Oficina de Rehabilitació de Ciutat Vella.

Finalment forma part d’aquesta línia d’actuacions la gestió i manteniment del parc d’edificis

municipals ubicats a Ciutat Vella, que actualment no es troben adscrits a cap servei públic ni

tenen un ús definit.

• Actuacions de caràcter público-privades

Són operacions d’obtenció de sòl que es desenvoluparan amb l’objectiu d’impulsar la

regeneració del teixit urbà i la dinamització econòmica de zones deprimides del districte.

La Societat tindrà una durada de catorze anys i al final d’aquest període, els actius i passius

revertiran a l’Ajuntament de Barcelona.
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Gestió del programa d’inversions municipal

Obres d’Urbanització i Equipament

Durant l’exercici de l’any 2000, s’ha treballant en la finalització de les obres d’urbanització i

equipament públic següents:

• Remodelació de la Pl. de la Barceloneta.

• Rehabilitació i adequació de l’edifici de la Cooperativa La Fraternitat al carrer Comte

Santa Clara 8-10, com a Biblioteca de la Barceloneta.

• Remodelació de la vorera del carrer Pelai, entre la Pl. Universitat i el carrer Balmes.

Al mateix temps s’ha iniciat obres que finalitzaran al llarg de l’exercici 2001:

• Remodelació del Passeig del Born i entorns de la basílica de Santa Maria del Mar.

Aquesta obra inclou l’implantació de la recollida neumàtica de residus.

• Urbanització del carrer Josep Pijoan i entorns de la Pl. Joaquim Xirau, amb implantació de

recollida neumàtica de residus.

• Remodelació de la Pl. Vila de Madrid, Ptge del Duc de la Victòria i Espai d’Interpretació

de les restes arqueològiques romanes.  Amb implantació de recollida neumàtica de

residus.

• Remodelació del CEIP Milà i Fontanals i creació d’un Polisportiu annex.

• Reurbanització dels carrers Tigre, Lluna i Lleó.

• Urbanització de l’eixamplament dels carrers Hort de la Bomba, Carretes, Reina Amàlia i

Sant Pau, amb implantació de recollida neumàtica de residus.

Gestió Urbanística

La gestió del programa d’alliberament de sòl en compliment dels programes de renovació

urbanística del districte de Ciutat Vella ha estat traspassat a Foment, que l’executa a través

d’encàrrecs concrets a Promoció Ciutat Vella, SA.

Durant l’exercici 2000 s’ha continuat el desenvolupament de les actuacions ja iniciades com

l’Obertura de l’Av. Francesc Cambó, actuació en la que s’ha finalitzat els trasllats de famílies

i activitats econòmiques, iniciant-se ja la segona fase d’enderroc selectiu dels edificis afectats

pel projecte de conjunt dissenyat per l’arquitecte Enric Miralles.

També s’ha continuat amb les gestions d’expropiació de la darrera fase de creació dels Jardins

del Casc Antic, entre Metges i Jaume Giralt, Sant Pere més Baix i Pou de la Figuereta.
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S’ha realitzat el buidat definitiu dels quatre edificis que restaven de l’operació de Carme-

Riera Alta.

I finalment han continuat els treballs d’expropiació i buidat dels edificis inclosos en les

operacions Duran i Bas-Ripoll, Escola Gòtic Sud i Espalter-Pl. Salvador Seguí.

Altres àmbits

Al llarg del quart trimestre del 2000, s’han anat integrant en l’estructura de Foment les

diferents àrees funcionals de l’empresa, com la Direcció de Planejament i Projectes i els

departaments que depenen d’ella com l’Oficina de Rehabilitació i el Departament de

Projectes, la Direcció d’Administració i Contractació i la Direcció de Promoció i

Comunicació.

Actuacions público-privades

Foment de Ciutat Vella, SA ha estat designada empresa urbanitzadora per la Junta de

Compensació de l’illa delimitada pels carrers Robador-Sant Rafael-Cadena i Sant Josep Oriol

i ha assumit les actuacions de finalització de la gestió d’alliberament de sòl d’aquest polígon

de renovació urbanística. Durant el proper exercici s’encarregarà a un equip extern el

desenvolupament d’aquesta funció.

Entre les actuacions que es preveu realitzar el proper exercici, hi ha l’aprovació definitiva del

projecte urbanístic, fet que permetrà concursar tant la definició formal arquitectònica com els

promotors de les noves edificacions.

Durant l’exercici del 2001 s’estudiarà les noves operacions de dinamització urbanística que

Foment té identificades.
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Dades rellevants

Indicadors generals del nivell d’ activitat 2000

Plantilla -

Inversió 217

Pròpia

 Per compte de l’Ajuntament

3

214

Resultat comptable -

Cash- flow 2
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Estats financers a 31 de desembre de 2000 (milions de pessetes)

Balanç Compte de pèrdues i guanys

Actiu Ingressos

Actiu fix 7

Despeses d'establiment 3 Prestacions serveis 25
Immobilitzat immaterial -
Immobilitzat material 3
Immobilitzat financer -
Deutors a llarg termini -
Despeses a distribuir -

Actiu circulant 1.231 Total ingressos explotació 25

Existències - Costos
Deutors 257
Inversions financ. Temporals - Compres 2
Tresoreria 974 Personal -
Ajustaments per periodificació - Treballs, Subminist. I Serveis Ext. 17

Subvencions -
Total actiu 1.238 Altres despeses 4

Provisions -
Passiu Amortitzacions 2

Recursos a llarg termini 1.000 Total costos explot. abans financers 25

Fons Propis abans resultats 10
Pèrdues i guanys de l'exercici - Resultat explotació abans financers -
Subvencions de capital -
Altres Ingressos a distribuir - Ingressos financers -
Provisions - Despeses financeres -
Creditors a llarg termini 990

Resultat d'explotació -
Recursos a curt termini 237

Ingressos extraordinaris -
Creditors financers - Despeses extraordinàries -
Creditors comercials 236
Altres creditors 1 Resultat abans impostos -
Ajustaments per periodificació -

Impost de Societats -

Total passiu 1.238 Resultat de l'exercici -


