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BIMSA FINALITZA 18 EQUIPAMENTS O ACTUACIONS
DE BARRI PER VALOR DE 39,30 MILIONS D’EUROS
DURANT EL 2012
»

L’empresa encarregada d’executar les grans obres o construir els equipaments a
la ciutat ha realitzat totes aquestes obres per encàrrec dels diferents districtes o
sectors.

»

Es tracta d’actuacions que suposen millores molt significatives en la vida
quotidiana, social i convivencial dels veïns dels diferents districtes i que
contribueixen igualment a la transformació de Barcelona i dels seus barris.

BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals S.A, l’empresa encarregada de les grans obres
de transformació a la ciutat però també responsable de les urbanitzacions i la construcció
d’equipaments als diferents districtes de la ciutat ha finalitzat al llarg del 2012 18 actuacions
que han suposat una inversió global de 39,30 milions d'euros.
Es tracta de la construcció d’equipaments de barri, reurbanitzacions i reformes de carrers, la
construcció d'escoles, de centres de serveis socials o les adequacions de locals que suposen
millores molt significatives en la vida quotidiana, social i convivencial dels veïns dels diferents
districtes i que contribueixen a la transformació de Barcelona i dels seus barris.
Més enllà de les grans actuacions de transformació de la ciutat, BIMSA gestiona, ja des de
l'any 2009, actuacions per encàrrec dels districtes, fet que s'ha potenciat el darrer any com a
conseqüència del procés de reestructuració i racionalització de les societats del grup BIMSA i
que va suposar el traspàs d'expedients i actuacions de les diferents societats integrants.
Les diferents actuacions de BIMSA s’han de diferenciar en dos grups: les encarregades per
districtes i les que ha executat per ordre de les diferents àrees o instituts municipals.
Pel que fa a les actuacions que ha gestionat durant l'exercici 2012, per encàrrec dels
districtes, BIMSA ha finalitzat 12 actuacions, repartides per 6 districtes de la ciutat de
Barcelona, en el seu conjunt representen un volum inversor de 20,05 milions d'euros. En
quant a la seva tipologia, un 42% de les actuacions son o estan vinculats amb equipaments de
caire cultural, un 33% son reurbanitzacions de carrers i la resta nous serveis per al ciutadà,
com ara la posada en funcionament d'un punt verd.
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D’altra banda, BIMSA també ha executat obres per encàrrec de les diferents àrees o
instituts municipals. En primer lloc tenim l'execució de les actuacions de reforma i nova
construcció dels equipaments del Pla de Centres de Serveis Socials, impulsat pel Sector de
Qualitat de Vida, Igualtat i Esports on BIMSA ha finalitzat i posa't en serveis 3 equipaments.
En segon lloc cal esmentar la finalització de 3 equipaments més, una d'elles la del CEIP de
Sant Martí, que va possibilitar que els alumnes estrenessin les noves instal·lacions el segon
trimestre del curs escolar. Es va acomplir així, el compromís que va adquirir el districte de Sant
Martí de finalitzar les obres de l'edifici amb l'objectiu de que la incorporació al nou espai
coincidís amb l'inici de les classes, desprès del període de vacances de Nadal.
En total, aquestes 6 actuacions han representat una inversió global de 19,25 milions
d'euros.
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