EL PLA DE BARRIS DE BELLAVISTA
Convocatòria de Llei de Barris: 2010
Anualitats: 2010- 2014/2020 *
Origen del barri: creixement anys 60-70
Població del barri: 8.186 habitants
Principals problemàtiques: dèficits socials,
d’estat d’edificació i urbanístics quant a
connectivitat, accessibilitat i qualitat de l’espai
urbà.
Pressupost total:8.784.006€

Finançament: 50% Fons de Barris Generalitat 50% Ajuntament
Estratègia de tot el projecte: Un nucli actiu, viu
i amb projecció de futur; un nucli urbà integrat a
la resta del municipi.
* Ampliació pròrroga amb la modificació del Decret 369/2004, a
partir del Decret 53/2012, de 22 de maig de 2012.

ESPAI PÚBLIC I ACCESSIBILITAT
4.359.480 euros. 49,63%

COHESIÓ SOCIAL I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
2.200.622,14 euros.25,05%

-1.1. Urbanització de la plaça de l’Esbarjo
-1.2. Urbanització del Passeig d’Andalusia
-1.3. Urbanització plaça Espanya i connexió eix cívic.
-5.1. Carril bici circular d’aproximació equipaments
-5.2. Construcció d’un nou col·lector o dipòsit d’aigües
residuals
-8.1. Nova passera per a vianants i bicicletes.
-8.2. Millora de la passera existent a través de dos
ascensors exteriors

-2.1. Programa d’ajuts a la rehabilitació
-7.2. Programa de suport i mediació a les comunitats de
veïns

REHABILITACIÓ DELS EDIFICIS
903.403,44. 10.28%

-6.1. Transversalitat de gènere en tot el PII.
-7.1. Programes d’esport i salut
-7.3. Programes de cohesió social i diversitat
-7.4. Dinamització comunitària i participació
-7.5. Foment del comerç de proximitat
-7.6. Programes de formació i inserció laboral
-7.7. Espai Familiar
-7.8. Programa de comunicació
-7.9. Gestió del projecte

- 3.1. Espai cívic i social a l’illa d’equipaments del cr.
Rosselló
- 3.2. Adequació de diversos locals de Bellavista per a
ús cívic i social.
- 4.1. Connexió amb internet de qualitat equipaments
del barri.
- 4.2. Instal·lació d’un punt d’accés a internet al nou
espai´cívic

EQUIPAMENT COL·LECTIU
1.320.500,00 euros. 15,03%

2n Comitè

1r Comitè

ACTUACIONS PLA DE BARRIS 2010- 2018/20

2010

2011

2012

cam p1. Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds
1.1.01.01 Urbanització de la Plaça de l'Esbarjo
1.1.02.01 Urbanització Passeig d'Andalusia. Fase 1

estudi previ

1.1.03.01. Urbanització de la plaça espanya i connexió amb l'eix central

projecte

cam p 2. Rehabilitació i equipam ent dels elem ents col·lectius dels edificis
2.2.01.01 Programa d'ajuts a la rehabilitació

ordenança

cam p 3. Provisió d'equipam ents per a l'ús col·lectiu
3.3.01.01 Espai civic i social a l'illa d'equipaments del carrer Rosselló
3.3.02.01 Adequació de diversos locals de Bellavista per a ús cívic i social
cam p 4. Incorporació tecnologies de la inform ació en els edificis
4.4.01.01. Connexió d'alguns equipaments del barri amb internet de qualitat
4.4.02.01 Instal·lació i dinamització d'un punt d'accés a Internet al nou Espai Cívic
cam p 5 Fom ent de la sostenibilitat del desenvolupam ent urbà
5.5.01.01 Carril bici circular d'aproximació als equipaments i al municipi
5.5.02.01 Construcció d'un nou col·lector o dipòsit de tempesta i retenció d'aigües

estudi alternatives

cam p 6 Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipam ents
6.6.01.01 Transversalitat de gènere en les actuacions contingudes en el PII
cam p 7. Program es que com portin la m illora social, urbanística i econòm ica
7.7.01.01 Programes d'esport i salut
7.7.02.01 Programa de suport i mediació a les comunitats de veïns
7.7.03.01 Programes per a la cohesió social, la diversitat i la convivència
7.7.04.01 Programes de dinamització comunitària, xarxa associativa i participació ciutadana
7.7.05.01 Programa de foment del comerç de proximitat

Diagnosi i Pla

7.7.06.01 Programa de formació i inserció laboral per a col·lectius vulnerables

Diagnosi i Pla

7.7.07.01 Programa d'Espai Familiar
7.7.08.01 Programa de comunicació
7.7.09.01 Gestió del projecte d'intervenció integral
cam p 8. Accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques
8.8.01.01 Nova passera per a vianants i bicicletes de doble connexió
8.8.02.01 Millora de la passera existent a través de dos ascensors exteriors
Estudi previ o en preparció
Execució

1.2. URBANITZACIÓ DEL PASSEIG D’ANDALUSIA
Accions: Estudi per a la configuració d’un eix cívic a Bellavista
•
•
•
•

Disseny de l’espai urbà des d’una estratègia global, estudi previ que servirà per orientar totes
les actuacions urbanístiques del Pla de Barris.
Objectiu: dibuixar un avant-projecte de l’eix cívic i estudiar l’ordenació de la mobilitat.
Taula de Treball Transversal entre àrees. Participació entitats i agents clau del barri.
Coherència amb EMU i altres plans.

ESPAI PÚBLIC I ACCESSIBILITAT

Aquesta acció compta amb finançament de “Treball als Barris 2011”

1.3. URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA ESPANYA I CONNEXIÓ AMB L’EIX
CENTRAL
Accions: Redacció de l’avantprojecte i projecte executiu
•
•

Punt de partida: conclusions estudi eix cívic i priorització actuació Objectiu: Integrar la plaça a nivell
de carrer eliminant el seu aíllament, millorant l’accessibilitat i afavorint la relació ciutadana.
Calendari de treball previst (2013):
–
–
–

1r trimestre: entrega avantprojecte
2n trimestre: presentació als veïns/es i entrega projecte executiu.
3r-4t trimestre: Contractació i inici de les obres.

ESPAI PÚBLIC I ACCESSIBILITAT

Aquesta acció suport tècnic de la Diputació de Barcelona (SEEP)

5.2. CONSTRUCCIÓ D’UN NOU COL·LECTOR O DIPÒSIT DE
TEMPESTA I RETENCIÓ D’AIGÜES RESIDUALS
Accions: Estudi d’alternatives al desguàs de la xarxa de clavegueram
del barri de Bellavista
•

ESPAI PÚBLIC I ACCESSIBILITAT

•
•

Objectiu:Estudi previ per orientar l’actuació 5.2.Construcció d’un col·lector o dipòsit de
tempesta i retenció d’aigües residuals, així com tenir un pressupost ajustat, que permeti
la recerca de finançament complementari.
Treball Transversal amb àrea de Serveis.
Coherència amb estudis i plans realitzats o en desenvolupament.

Acció realitzada a través de suport tècnic Diputació de Barcelona (SEEP)

:

2.1. PROGRAMA D’AJUTS A LA REHABILITACIÓ
7.2. SUPORT I MEDIACIÓ A LES COMUNITATS DE VEÏNS

REHABILITACIÓ DELS EDIFICIS

Accions: Redacció de l’ordenança d’ajuts a la rehabilitació i
disseny programa de suport i acompanyament a les comunitats
de veïns
• Punt de partida: Conclusions de l’estudi “Avaluació de les necessitats de rehabilitació a
Bellavista, capacitat dels veïns i disponibilitat econòmica”
• Objectiu: Impulsar el programa d’ajuts a la rehabilitació dels elements comuns dels
edificis, fent suport i mediació a les comunitats de veïns.
• Calendari de treball previst (2013):
•
•

1r-2n trimestre: Aprovació de l’ordenança, i preparació convocatòria. Definició
gestió del programa.
3r-4t trimestre: Obertura de la convocatòria i inici del programa
d’acompanyament.

Aquesta acció compta amb finançament de “Treball als Barris 2012” (mediadors)

7.1. PROGRAMES D’ESPORT I SALUT
Accions: Programa de caminades “Bellavista Pas a Pas”
(2ª edició)

COHESIÓ SOCIAL I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

• L’objectiu de l’activitat va més enllà del foment de l’activitat física i saludable, té com a
finalitat la cohesió social i la creació de xarxa veïnal.
• Grups de caminades dos dies a la setmana d’una hora de durada pel barri, amb una
monitora, activitat anual
• Consolidació dels diversos grups, participació estable.

7.3. PROGRAMES PER A LA COHESIÓ SOCIAL, DIVERSITAT I
CONVIVÈNCIA
Accions: Programa d’Acollida
•

COHESIÓ SOCIAL I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

•
•

Objectiu: Assessorament i acollida a nouvinguts per fomentar l’arrelament al municipi, i
sensibilització envers la diversitat. Suport a les associacions de cooperació i acollida.
Es desenvolupa a través de la Tècnica de Diversitat i Acollida.
Durant el 2012 s’ha realitzat el curs “Coneix les Franqueses”, Curs “sobre el tractament de
rumors”, Curs “sobre esteorotips, tòpics i convivència”.Celebració del Mes de la Diversitat i la
Festa de la Diversitat

Aquesta acció compta amb finançament complementari Diputació de Barcelona (Catàleg)

7.4. PROGRAMES PER A LA DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA,
XARXA ASSOCIATIVA I PARTICIPACIÓ (PLA DE PARTICIPACIÓ)
Accions: Taula d’entitats i programa formatiu per a associacions
•

Objectiu: enfortir el teixit associatiu de Bellavista, facilitant espais de trobada i interrelació.

•

Taula d’entitats: Shan realitzat 2 reunions. La tercera es preveu el 19 de febrer. 2013.
S’han definit conjuntament els objectius de la taula, i s’ha concretat una acció conjunta.
Formació associacions: Organització del següents cursos “Quina formació necessitem com
a entitats” i “Coaching per a entitats”, durant el mes de novembre i desembre 2012.

COHESIÓ SOCIAL I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

•

•

Acció amb finançament complementari Diputació de Barcelona.

7.4. PROGRAMES PER A LA DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA, XARXA
ASSOCIATIVA I PARTICIPACIÓ (FOMENT RELACIONS INTERVEÏNALS I
INTERGENERACIONALS)

COHESIÓ SOCIAL I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

Accions: Campanya de civisme i convivència a Bellavista
•

Objectiu: Sensibilització ciutadana en temes de civisme i convivència.

•

Activitats: xerrades, espectacles al carrer, curs “Aprèn l’auto-compostatge”, exposicions,
Festa del Civisme,…Porta a porta informatiu i enquesta ciutadana per valorar diversos
aspectes del barri i sentiment de pertinença.

•

Treball transversal àrees de l’Ajuntament. Implicació de les entitats del barri. Alta participació
de veïns/es.

•

Campanya per a la promoció del transport públic entre la gent gran (col·laboració AMTU)

Acció amb finançament complementari Diputació de Barcelona i SOC Treball als Barris 2011.

7.4. PROGRAMES PER A LA DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA,
XARXA ASSOCIATIVA I PARTICIPACIÓ (ACCIONS SOCIOCULTURALS A L’ESPAI CARRER)
Accions: VIU BELLAVISTA!

COHESIÓ SOCIAL I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

•

•

•

Objectiu: ”Promoure el protagonisme dels infants i
joves, fomentar la participació i la iniciativa social a
l’entorn del barri.”
Dins del programa destaquen les següents
activitats: Festa de les Golfes, Taller de contacontes, “El meu barri, les nostres botigues” (joc de
pistes), Taller de Cup Cakes, Taller de Danses
mediterrànies Taller de Fem Natura.Cloenda final a
la Festa de la Diversitat.Molta participació.
Treball transversal entre àrees, entitats i agents
del barri.

7.6. PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL

COHESIÓ SOCIAL I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

Accions: “Diagnosi socio-laboral, formatiu i empresarial del barri de
Bellavista”
•

Objectiu: fer una diagnosi de la situació socio-econòmica de Bellavista i realitzar propostes
d’actuació per tal d’orientar el programa de dinamització econòmica al barri (7.6. Programa de
formació i inserció laboral per a col·lectius vulnerables).

•

Grups de treball i entrevistes amb entitats, joves, comerciants, o tècnics/ques municipals per al
contrast del diagnòstic i propostes.

Aquesta acció compta amb finançament de “Treball als Barris 2011”

COHESIÓ SOCIAL I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

7.8.PROGRAMA DE COMUNICACIÓ
•

Ojectiu: Informació i difusió de totes les activitats desenvolupades durant aquest període en el
marc del projecte Pla de Barris.

•

Presència de notícies relacionades al Butlletí Municipal 5.1. i a la premsa comarcal. Butlletes
d’interessats i llistat de distribució (newsletter)

•

Incorporació d’un apartat del Pla de Barris al web municipal. a través d’un conveni de
col·laboració específic signat amb la Diputació de Barcelona.

7.9. GESTIÓ DEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL
•

COHESIÓ SOCIAL I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

•

•

Objectiu: Impulsar el desenvolupament de tot el projecte, garantir la coordinació i la coherència en
les diverses actuacions, mitjançant la col·laboració interna, d’altres administracions i dels veïns i
entitats.
Durant el 2012, l’equip que ha dedicat bona part de la jornada a la gestió del projecte ha estat
format per:
– Coordinadora
– Tècnica de gestió social
– Administrativa i atenció al ciutadà
Desenvolupament d’algunes actuacions del projecte a través de les diverses àrees municipals
implicades i del personal contractat mitjançant la subvenció Treball als Barris. Flexibilitat: treball per
projectes i programes.

ACTUACIONS

Pressupost
inicial

Despesa
% Despesa total
com prom esa a com prom ès justificada a
des.2012 sobre previst
oct.2012

cam p1. Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds
1.1.01.01 Urbanització de la Plaça de l'Esbarjo

502.800,00

0

0%

0

1.1.02.01 Urbanització Passeig d'Andalusia. Fase 1

712.880,00

9.204,00

1,29%

9.204,00

1.1.03.01. Urbanització de la plaça espanya i connexió am b l'eix central

553.800,00

0

0%

0

720.300,00

0

0%

0

cam p 2. Rehabilitació i equipam ent dels elem ents col·lectius dels edificis
2.2.01.01 Program a d'ajuts a la rehabilitació
cam p 3. Provisió d'equipam ents per a l'ús col·lectiu
3.3.01.01 Espai civic i social a l'illa d'equipam ents del carrer Rosselló

954.700,00

0

0%

0

3.3.02.01 Adequació de diversos locals de Bellavista per a ús cívic i social

325.000,00

43.127,29

13,27%

43.127,29

4.4.01.01. Connexió d'alguns equipam ents del barri am b internet de qualitat

25.500,00

0

0%

0

4.4.02.01 Instal·lació i dinam ització d'un punt d'accés a Internet al nou Espai Cívic

15.300,00

0

0%

0

cam p 4. Incorporació tecnologies de la inform ació en els edificis

cam p 5 Fom ent de la sostenibilitat del desenvolupam ent urbà
5.5.01.01 Carril bici circular d'aproxim ació als equipam ents i a la resta del m unicipi

140.000,00

0

0%

0

5.5.02.01 Construcció d'un nou col·lector o dipòsit de tem pesat i retenció d'aigües pluvials

700.000,00

0

0%

0

142.144,80

0

0%

0

7.7.01.01 Program es d'esport i salut

275.004,54

17.634,76

6,41%

11.584,76

7.7.02.01 Program a de suport i m ediació a les com unitats de veïns

183.103,44

22.277,70

12,17%

22.277,70

7.7.03.01 Program es per a la cohesió social, la diversitat i la convivència

268.551,86

20.310,34

7,56%

8.168,37

7.7.04.01 Program es de dinam ització com unitària, prom oció xarxa associativa i participació ciutadana

239.051,76

27.055,77

11,32%

10.704,62

7.7.05.01 Program a de fom ent del com erç de proxim itat

244.137,92

3.540,00

1,45%

3.540,00

7.7.06.01 Program a de form ació i inserció laboral per a col·lectius vulnerables

255.172,40

6.372,00

2,50%

6.372,00

7.7.07.01 Program a d'Espai Fam iliar

306.034,48

13.558,05

4,43%

13.558,05

7.7.08.01 Program a de com unicació

101.724,16

27.376,49

26,91%

20.374,16

7.7.09.01 Gestió del projecte d'intervenció integral

368.800,22

142.164,83

38,55%

117.287,88

1.400.000,00
350.000,00

0
0

0%
0%

0
0

8.784.005,58 €

332.621,23 €

cam p 6 Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipam ents
6.6.01.01 Transversalitat de gènere en les actuacions contingudes en el PII
cam p 7. Program es que com portin la m illora social, urbanística i econòm ica

cam p 8. Accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques
8.8.01.01 Nova passera per a vianants i bicicletes de doble connexió
8.8.02.01 Millora de la passera existent a través de dos ascensors exteriors

TOTAL PLA DE BARRIS BELLAVISTA

3,79% 266.198,83 €

•

Despesa total executada (compromesa) fins a data 31.12.12:
332.621,23 €

•

Despesa total justificada fins a data octubre 2012: 266.198,83 €
• Aportació Generalitat: 133.099,42 (50%)
• Aportació municipal: 133.099,42 ( 50%)

•

Justificacions durant el període 2011-2012:
• 1a justificació, Maig 2011: 135.162,00€
• 2a justificació, Octubre 2011: 55.170,69 €
• 3a justificació, Maig 2012: 30.784,04 €
• 4a justificació, Octubre 2012: 45.082,10€

•

Pendent cobrar any 2012: 53.599,71€

COL·LABORACIÓ ALTRES DEPARTAMENTS GENERALITAT DE CATALUNYA:

COL·LABORACIÓ ALTRES ADMINISTRACIONS:

Diputació de Barcelona

• Gerència de Serveis, Habitatge, Urbanisme i Activitats (GSHUA)
• Conveni de suport per a tota l’execució del projecte d’intervenció integral de Bellavista.(2010)
• Conveni de suport específic per a la posada en marxa i execució del programa d’ajuts a la rehabilitació.(2012)
• Conveni de suport específic per a la incorporació de l’apartat de Pla de Barris al web municipal.(2011)
• Servei d’Equipament i Espai Públic (SEEP)
• Suport tècnic . Redacció de l’avant-projecte i projecte executiu de la remodelació de la plaça Espanya (act.1.3)
• Suport tècnic. Redacció de l’estudi d’alternatives per a la construcció d’un col·lector o dipòsit d’aigües residuals
(act.5.2)
• Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania
• Suport tècnic. Redacció del Pla de Convivència de Bellavista . (2012)
• Subvenció econòmica per a diverses activitats del Catàleg (espectacles Campanya Civisme, entitats i Acollida)
(2012)
• Oficina de Promoció de Polítiques d’Igualtat Home- Dona
• Assessorament tècnic en el disseny i implementació del programa 6.1. Transversalitat de gènere.(2011-2012)
• Oficina de Participació Ciutadana
• Subvenció econòmica per al projecte “Creació i dinamització de la Taula d’Entitats de Bellavista” (2012)
• Subvenció econòmica per a diverses activitats del Catàleg (activitats formatives per a entitats) (2012)
• Assessorament tècnic i subvenció econòmica per al procés participatiu per a la redacció del PII (2009-2010)

RESUM SUPORT ALTRES DEPARTAMENTS O ADMINISTRACIONS

Ajuts econòmics
òrgan que otorga la
subvenció

Any
2010
2011

Generalitat de Catalunya (SOC)

Diputació de Barcelona
2012 Generalitat de Catalunya (SOC)

Im port
finançam ent
subvenció

Concepte

Inclòs a Pla de Barris

Diagnosi i Pla

7.5. Comerç de proximitat

Estudi eix civic

1.2. Urbanització Pg.Andalusia

10.738,00 €

Actuacions ocupacionals

Programa complementari

89.601,72 €

Diagnosi socio-laboral

7.6. Formació i inserció laboral

7.434,00 €

Diverses activitats camp social

7.4. Dinamització comunitària i 7.3. Cohesió

4.277,00 €

Actuacions ocupacionals i
professionalitzadores

Programa complementari

Jornada formació

7.9.Gestió del projecte

Generalitat de Catalunya (PUOSC)*Remodelació pl.Espanya

8.260,00 €

188.544,06 €
3.218,60 €

1.3. Urbanització Plaça Espanya

286.696,00 €

598.769,38 €

TOTAL 2010-2012

Sol·licitud pendent: Finançament complementari per a l’actuació 3.1.Espai Cívic i Social a l’illa d’equipaments del Cr. Rosselló,
a Diputació de Barcelona (Meses de Concertació) i Generalitat de Catalunya (2013-2016) i per a l’actuació 5.1.Carril bici, a Fons FEDER

Suport tècnic
òrgan que otorga la
subvenció
DIPUTACIÓ DE
BARCELONA
Oficina
Igualtat Home-Dona,
GSHUA, Diversitat i
Ciutadana, SEEP.

any
2010

Concepte
Suport tècnic tot el PII

Actuació Pla de Barris
7.9. Gestió del PII

2011

Assessorament tècnic

6.1.Transversalitat de gènere

2012

Incorporació Pla de Barris al web

7.8.Programa de comunicació

2012-13

Redacció Pla de Convivència Bellavista

Programes del camp 7

2012-13

Redacció estudi d'Alternatives

5.2. Construcció d'un col·lector o dipòsit

2012-13

Redacció del Projecte Plaça Espanya

1.3. Urbanització plaça Espanya

2012-13

Suport tècnic Programa rehabilitació

2.1. Programa d'ajuts a la rehabilitació

Total altres o programes ajuts: 598.769,38euros + Suport tècnic

VALORACIÓ

•Estem satisfets…

Cal millorar...

• Atracció de diverses subvencions per Bellavista,
que complementen Pla de Barris o redueixen
aportació financera municipal.

•

Evitar que alguns programes es quedin
aturats per context econòmic advers.

•

Fer front a les noves necessitats del
barri, tenint en compte l’agreujament
d’algunes problemàtiques (dèficits
socials, atur, envelliment,...)

•

Malgrat el termini de desenvolupament
sigui més llarg, vetllar per no diluir
l’essència del projecte Pla de Barris.

•

Continuar treballant per sumar
esforços i voluntats envers el Pla, i
evitar que es percebi com un projecte
aïllat. Pensar en la continuïtat i
coherència de les actuacions més
enllà del Pla de Barris.

• La validesa del projecte, i les seves actuacions, i
la voluntat de diverses administracions i agents
socials per tirar-lo endavant.
• Alta participació de veïns/es i associacions en els
diversos programes que es van iniciant. Il·lusió
inici Taula d’Entitats.
•S’estan fent estudis els primers passos (estudis
previs) per a l’impuls d’actuacions d’inversió.
•Les diverses àrees de l’Ajuntament comencen a
veure el projecte com una oportunitat per a tirar
endavant accions amb una estratègia de millora de
barri, i les col·laboracions permeten anar
desenvolupant els programes.
•El plans d’ocupació professionalitzadors a través
de la subvenció de” Treball als Barris” permeten
desenvolupar programes i començar a treballar en
nous camp (p.ex: camp6)
•Aprenentatge dia a dia en la implementació del
projecte (proximitat, avaluació, transversalitat,..)

