
                                                                              

                                                                                              

 
 
 
 

ACTA DE LA 3a REUNIÓ DEL COMITÈ D’AVALUACIÓ I SEGUIMENT 
BARRI DE BELLAVISTA 

 
 
DIA: 25 de febrer de 2014  
HORA: 10:30 h a 12:00 h 
LLOC: Sala d’Actes de la Biblioteca del Centre Cultural de Bellavista 
 
 
Hi assisteixen: 
 
En representació de la Generalitat de Catalunya: 
 

- Sr. Ferran Jiménez, Responsable de l’Oficina de la Delegació  
- Sra. Montse Grau, Tècnica de l’Oficina de Gestió del Programa de Barris 

del Departament de Territori i Sostenibilitat 
 
Membres del Comitè d’Avaluació i Seguiment: 
 

- Sr. Fernando Brea Vide, Delegat Territorial de la demarcació de 
Barcelona del Govern de la Generalitat. 

- Sr. Ramon Botey Serra, Cap de l’Oficina de Gestió del Programa de 
Barris del Departament de Territori i Sostenibilitat 

 
S’han excusat d’assistir-hi: 

 
- Sr. Xavier Berga Vayreda, Director dels Serveis Territorials del 

Departament de Territori i Sostenibilitat 
- Sra. Aurora Baena Ruiz, Directora dels Serveis Territorials de 

Programes del SOC del Departament d’Empresa i Ocupació 
- Sra. Angelina González, Responsable del Programa de Salut dels Barris 

del Departament de Salut 
- Sr. Joan Lúria Pagès, Subdirector General de Programació del 

Departament d’Empresa i Ocupació 
- Sra. Carme Canela Farré, Directora dels Serveis Territorials del 

Departament de Benestar Social i Família 
- Sr. Pere Picorelli Riutord, Cap de la Unitat de Coordinació de 

l’INCASÒL, del Departament de Territori i Sostenibilitat 
 
En representació de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès  
 

- Sr. José Ramírez Alaya, Regidor d’Esports 
- Sra. Rosa Ma. Isidro Ortega, Regidora de Cultura, Educació, Infància i 

Joventut 
- Sr. Josep Randos Parés, Regidor de Seguretat Ciutadana 



                                                                              

                                                                                              

- Sra. Vanessa García Domínguez, Regidora d’Obres i Serveis 
- Sr. Josep Ma. Amorós Bosch, Secretari de l’Ajuntament de les 

Franqueses del Vallès 
- Sr. Joaquim Bach Fabregó, Interventor de l’Ajuntament de les 

Franqueses del Vallès 
- Sr. Oriol Martinez Clavell, Arquitecte de l’Oficina Tècnica del Pla de 

Barris de Bellavista 
- Sra. Antònia Garcia Baez, Responsable social de l’Oficina Tècnica del 

Pla de Barris de Bellavista 
 
Membres del Comitè d’Avaluació i Seguiment: 
 

- Sr. Francesc Colomé Tenas, Alcalde de les Franqueses del Vallès 
- Sr. Juan Antonio Marín Martínez, Regidor d’Activitats, Habitatge i Pla de 

Barris 
- Sra. Gemma Barnusell Ortuño, Directora – coordinadora del projecte 
- Sr. Alejandro Martín Vazquez, Adjunt a secretaria, com a responsable 

jurídic. 
- Sr. Cristina Fuentes Moreno, Arquitecta municipal, com a responsable 

àmbit urbanístic  
 

S’han excusat d’assistir-hi: 

 
- Sra. Rosa Pruna Esteve,  Regidora d'Agricultura, Territori i Sostenibilitat, 

Regidora de Sanitat i Gent Gran. 
- Sra. Gisela Santos Gonçalves, Regidora de Polítiques Socials. 
- Sr. Esteve Ribalta Sánchez,  Regidor d’Urbanisme. 
- Sr. Javier Álvarez Álvarez, Regidor de Dinamització Econòmica. 

 
En representació de les entitats veïnals, associacions ciutadanes i agents 
econòmics i socials 
 
Membres del Comitè d’Avaluació i Seguiment: 
 

- Sr. Manuel Gómez (en substitució de la Sra. Mariana Morales) en 
representació de l’AV de Bellavista 

- Sr. Francisco Javier Martínez Flores, en representació del Club Futbol 
Bellavista – Milan 

- Sr. Antonio Delgado, en representació de l’Associació Llar d’Avis 
Bellavista 

- Sr. Miguel Sánchez Gómez, en representació de l’Hermandad Rociera 
- Sr. Carles Font Jiménez, en representació de la Unió de Botiguers, 

Comerciants i Professionals 
- Sr. Abdeslam Zrirak Benschrif, en representació de l’Associació Cultural 

Ibnee Sinaa. 
 
En representació de la Diputació de Barcelona 
 

- Sra. Sandra Garcia Urizarna, tècnica referent de la GSHUA. 



                                                                              

                                                                                              

 
S’inicia la 3a reunió del Comitè d’Avaluació i Seguiment de la Llei de Barris 
de Bellavista, amb la intervenció del sr. Juan Antonio Marin, regidor 
d’Activitats, Habitatge i Pla de Barris de les Franqueses del Vallès. 
 
El sr. Juan Antonio Marín excusa la presència de l’Alcalde que per motius 
personals arribarà tard i dóna la benvinguda als assistents i agraeix la 
presència dels representants de la Generalitat i de les diverses associacions de 
Bellavista, especialment als nous membres del Comitè: Miguel Sánchez que 
s’incorpora com a president de la Hermandad Rociera, Francisco Javier 
Martínez nou president del Club de Futbol Bellavista – Milan i Abdeslam Zrirak 
que s’incorpora com a nou representant de l’associació Ibne Sinaa. 
 
Destaca que l’Ajuntament creu en el projecte del Pla de Barris i que continua 
amb la il·lusió per tirar-lo endavant. 
 
Posa de manifest que fins ara tots els programes iniciats del Pla de Barris han 
estat en el camp social. Exposa que aquest fet canviarà durant el 2014 iniciant 
actuacions urbanístiques, com és la Remodelació de la plaça Espanya, una de 
les principals portes d’entrada al barri, la primera fase de l’adequació de l’Espai 
Cívic del Carrer Rosselló, i la instal·lació d’ascensors, així com l’inici del 
programa d’ajuts a la rehabilitació del parc d’habitatges, que justament a la 
Junta de Govern Local del dia anterior es aprovar tot el programa i la primera 
convocatòria. 
 
També destaca el suport d’altres departaments de la Generalitat de Catalunya, 
en invertir recursos al barri: 

•  El programa de “Treball als Barris” del SOC que durant aquest 2014 que 
gràcies al qual es donarà ocupació durant 6 mesos a 24 persones del 
barri o del municipi 

•  El PUOSC, que permet reduir l’aportació econòmica de l’Ajuntament a 
les actuacions urbanístiques  

O també del suport de la Diputació de Barcelona amb inversió de recursos 
tècnics o econòmics que complementen el Pla de Barris. 

 
A continuació es passen a debatre els altres punts de l’ordre del dia: 
 
I.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
 
A continuació, es fa lectura de l’esmena aportada per part del sr. Carles Font 
Jiménez, en representació de la Unió de Botiguers, Comerciants i 
Professionals, a l’acta de la 2a sessió de data 30 de gener de 2013. Un cop 
realitzada la lectura de l’esmena s’aprova l’acta i es procedeix a la signatura de 
la mateixa. 
 
 
 
 
 



                                                                              

                                                                                              

 
 
II.- Informe per part de l’Ajuntament sobre el desenvolupament del Projecte 
d’Intervenció Integral 
 
El Sr. Juan Antonio Marín dóna la paraula a la Sra. Gemma Barnusell 
 
La Sra. Gemma Barnusell fa una detallada explicació del desenvolupament 
dels programes del Pla de Barris, amb la projecció d’un PowerPoint.  
 
Es presenta l’estat econòmic-financer del projecte, la col·laboració d’altres 
programes i subvencions complementàries, destinades a la millora de 
Bellavista, així com la previsió d’actuacions per al 2014-2015. 
 
III.- Avaluació de la marxa de les justificacions i altres aspectes administratius. 
 
El Sr. Juan Antonio Marín dóna la paraula a la Sra. Ramon Botey. 
 
El Sr. Botey explica que aquest apartat ha estat suficientment explicat ens els 
punts 3 i 4 de l’informe presentat. 
 
IV.- Torn obert de paraules 
 
Pren la paraula el Sr. Francesc Colomé, Alcalde qui s’excusa pel retard i 
exposa els motius del mateix. 
 
Aprofita per demanar suport al Delegat Territorial del Govern en l’impuls dels 
següents temes: 
 

- Intentar que la demora dels pagaments per part de la Generalitat sigui la 
menor possible 

- Facilitar un interlocutor amb ADIF per negociar l’obertura de 
l’aparcament l’estació Les Franqueses- Granollers Nord de RENFE a la 
ciutadania. 

 
El Sr. Fernando Brea adquireix el compromís de demanar hora amb el 
subdelegat del govern de l’Estat i concertar una reunió. També comenta que 
aquesta reunió s’haurà de preparar prèviament de forma conjunta Ajuntament – 
Delegació Territorial del Govern. 
 
Pren la paraula el representant de l’Associació de Veïns de Bellavista, Manuel 
Gómez, destaca el projecte de remodelació de l’espai cívic ubicat al cr. 
Rosselló, exposa que l’obertura d’aquest espai a la ciutadania és un gran 
guany pels veïns de Bellavista. Aprofita per comentar que la informació als 
veïns és molt important. 
 
L’Alcalde mostra als assistents a la reunió les imatges virtuals d’aquest projecte 
i explica que en aquests moments s’està treballant en la redacció del projecte 



                                                                              

                                                                                              

executiu, a partir de dues propostes presentades per diferents equips 
d’arquitectes. 
 
 
El Sr. Juan Antonio Marín explica que en relació a les actuacions urbanístiques 
que es duran a terme aquest any s’enviarà carta a tots els veïns i veïnes 
explicant els projectes i les possibles afectacions que podrà ocasionar–los. 
 
L’Alcalde afegeix que a part d’aquesta informació l’Ajuntament també estarà al 
costat dels comerços en les obres de remodelació de la plaça Espanya i que 
s’està estudiant l’aplicació d’algun tipus de benefici fiscal. 
 
El Sr. Marín exposa que les obres de remodelació de la plaça Espanya són 
molt importants perquè, més enllà de la transformació urbanística, es renovaran 
també els serveis. 
 
El Sr. Manuel Gómez destaca que sobretot s’hauria de cercar alguna solució al 
problema de clavegueram que pateix el cr. Girona. 
 
Pren la paraula el Sr. Fernando Brea i convida a aprofitar l’obertura de la plaça, 
o de qualsevol altre intervenció a l’espai públic, per fer el cablejat de fibra 
òptica. 
 
El Sr. Alcalde avança que l’endemà de la reunió del Comitè, l’Ajuntament té 
una reunió amb Telefònica per tractar aquest tema. 
 
Pren la paraula el sr. Marín que demana al Delegat Territorial del Govern no 
endarrerir els compromisos de pagament. 
 
En aquest sentit el sr. Brea destaca que el Pla de Barris de Bellavista ha anat 
avançant amb molt de seny.  
 
Explica la situació pressupostària de Pla de Barris a nivell general: la 
Generalitat de Catalunya té un deute acumulat amb els Plans de Barris de 
132,6 milions d’euros. Durant els exercicis 2012 i 2013 no hi ha hagut partida i 
per aquest 2014 es compta amb una partida de 37 milions d’euros; aquest 
import servirà per eixugar part dels deutes pendents. S’espera que al 2015 es 
doti una partida més àmplia. 
 
L’Alcalde aixeca la sessió, de la qual cosa com a secretari, estenc aquesta 
acta. 
 
 


