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TAULA PER A LA MILLORA URBANA

Marc de cooperació entre Àrees i Organismes de la Diputació de Barcelona per a la millora urbana, amb l’objecte de:
•

Posar en comú el treball realitzat des de les diferents àrees de la Diputació de Barcelona, relacionat amb la identificació de
necessitats i recursos municipals per a la millora urbana.

•

Contribuir a l’establiment d’una xarxa per agilitar l’intercanvi d’informació de cara a la formulació de Projectes d’Intervenció
Integral.

•

Col·laborar per al disseny, constitució i gestió d’un sistema d’informació, per a la programació d’actuacions, i el seguiment i
avaluació posterior.

Han participat en el desenvolupament d’aquest projecte:

Àrea de Presidència

Centre per a la Innovació Local

CIL

Centre d’Estudis Territorial

CET

Oficina d’Assistència en Administració Electrònica

OAAE

Servei d’Assistència a l’Organització Municipal

SAOM

Àrea d'Hisenda i Recursos Interns

Servei d'Assistència a la Gestió Econòmica Local

SAGEL

Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge

Oficina Tècnica de Cartografia i SIG local

OTC-SIG

Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures

OTPAI

Oficina Tècnica en Gestió d’Infraestructures

OTGI

Àrea d’Esports
Àrea de Benestar Social

Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local

OTM-SVL

Servei de Patrimoni Arquitectònic Local

SPAL

Servei d’Equipaments i Espai Públic

SEEP

Oficina de Promoció i Gestió d’Habitatge

OPGH

Servei de Planificació d’Habitatge i Millora Urbana

SP’hmu

Oficina d’Activitats i Urbanisme

OAU

Oficina d’Activitats Esportives

OAE

Oficina d’Equipaments Esportius

OEE

Servei d'Acció Social

SAS

Oficina de Suport Tècnic als Serveis Socials

OSTSS

Àrea de Cultura

Oficina d'Estudis i Recursos Culturals

OERC

Àrea d’Educació

Oficina de Planificació Educativa

OPE

Àrea de Medi Ambient

Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat

OTCCS

Oficina Tècnica d’Avaluació i Gestió Ambiental

OTAGA

Oficina tècnica de Sensibilització, participació i Divulgació

OTSPD

Àrea de Salut Pública i Consum
Àrea de Desenvolupament Econòmic

Àrea d’Igualtat i Ciutadania

Àrea de Comerç
Organisme de Gestió Tributària

Servei de Salut Pública

SSP

Servei de Suport a les Polítiques de Consum

SSPC

Servei de Mercat de Treball

SMT

Servei del Teixit Productiu
Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament
Econòmic
Oficina Tècnica de Turisme

STP

Oficina de Promoció Turística

OPT

Servei d’Assistència i Coordinació Turística

SACT

Oficina de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home

OPPID-H

Oficina del Pla Jove

OPJ

Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania

SPDC

OTEDE
OTT

Oficina de Participació Ciutadana

OPC

Servei de Comerç Urbà

SCU

Oficina de Mercats i Fires Locals

OMFL

Servei de Gestió Cadastral

SGC

Coordinació:
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats
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B. DESCRIPCIÓ SOCIOECONÒMICA,
URBANÍSTICA I AMBIENTAL

B1. DESCRIPCIÓ DE LA POBLACIÓ

B1. Descripció de la població
B2. Descripció de la situació social
B3. Associacionisme i participació ciutadana
B4. Descripció estat conservació edificació
B4.1 Antiguitat de l’edificació
B4.4 Superfície parcel·la
B4.5 Estructura de la propietat parcel·laria
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B4.7 Habitatges buits
B4.8 Superfície mitja dels habitatges per
parcel·la
B5. Descripció de la situació mediambiental
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B6. Descripció de la situació urbanística: xarxes
de servei i dotacions d’equipaments
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B6.2 Patrimoni públic del sòl i Patrimoni
municipal del sòl d’habitatge
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B6.8 Enllumenat públic
B6.9 Xarxa de telefonia
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El barri de Bellavista, amb 8.182 habitants el 2010, és un barri que després d’experimentar un important creixement de població
en els darrers anys, inclús quan altres barris començaven a mostrar signes d’alentiment o inclús regressió, experimenta primer
una minva en la seva població molt vinculada a la regressió econòmica que s’està patint (entre el 2008 i el 2009 té un una
pèrdua de la seva població de -3’5% −perd 295 habitants) per passar no tant a una recuperació del seu creixement com a una
estabilització d’aquest: entre gener del 2009 i del 2010 guanya 44 nous habitants, cosa que significa un creixement del 0’44%.
Malgrat aquesta regressió o estancament, es caracteritza per tenir una població jove, destacant el grup d’edat de 30 a 34 anys
(amb el 12’3% de la seva població total), per presentar una distribució entre sexes bastant desequilibrada (els homes
representaven el 53% de la població total) i per uns comportaments relativament diferents entre els subàmbits (seccions
censals) que formen el barri, en quant a creixement de població, dependència global o atracció de població d’origen
extracomunitari.

Densitat de població
El barri de Bellavista, malgrat estar format per blocs plurifamiliars i donar la imatge de ser un barri d’elevada densitat, la relació
entre la superfície de l’àmbit amb el nombre d’habitatges indica justament que no és un barri dels més densos. Això no obstant,
la inclusió en l’àmbit de l’important paquet d’equipaments situats al nord del barri així com de zona verda a l’est, entre el límit
amb Granollers i la via fèrria, i de parcel·les de grandària considerable sense edificar, emmascaren una densitat de població
major.

Creixement de població
El barri de Bellavista va experimentar en el quinquenni 2003-2008 un important creixement de població, creixement que es
manté tot i que més moderat en el quinquenni 2004-2009.
2003
01002
01003
01005
Bellavista

2.300
2.349
2.320
6.969

2008
2.832
2.819
2.796
8.447

20032008
23,13%
20,01%
20,52%
21,21%

2004

2009

2.135
2.321
2.468
6.924

2.457
2.742
2.760
7.959

20042009
15,08%
18,14%
11,83%
14,95%

Font. IDESCAT

Així com entre el 2003 i el 2008 les seccions censals tenen un creixement relativament homogeni (destacant, això si, la secció
01002), en el període següent, la distribució d’aquest creixement és força diferent entre elles: la que més creix és la secció
01003 i la que menys, la 01005.
Altra cosa indica l’evolució de la població si analitzem el creixement anual entre els anys 2007 i el 2010 per seccions i per al
barri: les 3 seccions, i en conseqüència el barri, tenen unes dinàmiques de creixement semblants tot i que de magnituds
diferents.

01002
01003
01005
Bellavista

2007-08
30,69%
16,20%
5,91%
16,78%

2008-09
-13,24%
-2,73%
-1,29%
-5,78%

2009-10
-0,94%
5,73%
3,22%
2,80%

Font. Elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT (anys 2007,
2008 i 2009) i padró d’habitants de l’Ajuntament de les Franqueses
del Vallès (any 2010)

⇒ La secció censal 01005 amb prou feines experimenta creixement de població quan les seves veïnes són molt dinàmiques
(2007-2008).
⇒ La caiguda del creixement és tan intens com ho ha estat el propi creixement entre el 2008 i el 2009 (secció 01002) o tan
esmorteïda com ho ha estat el creixement (secció 01005).
⇒ Només la secció 01003 té un creixement i decreixement relativament suau o estable, sent la que un major creixement
experimenta entre el 2009 i 2010, quan la 01002 encara perd població i la 01005 la recupera però per sota del seu índex.
Aquests dinàmiques de creixement de població són el resultat de la immigració−emigració més que no pas de caiguda de la
natalitat o augment de la mortalitat.
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01003
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Espanyols

71,2%

68,3%

91,6%

69,1%

Resta UE

0,9%

1,8%

0,9%

1,6%

Extracomunitaris

27,9%

29,9%

7,5%

29,3%

Font. Elaboració pròpia a partir de dades del padró d’habitants de l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès, 2010

Per orígens, destaquen dues: el subsaharià amb el 25% dels immigrants extracomunitaris (l’any anterior representaven el 36%),
i els d’Àfrica del Nord amb el 24% (l’any anterior representaven el 35%). Per nacionalitats, però, els marroquins representen el
24% de la població i els senegalesos el 18%. Respecte l’any anterior, el retrocés dels dos grans orígens (que el primer només
en perd 10 i el segon 3) més que significar un disminució de la població extracomunitària, el que suposa és un augment de la
diversitat d’orígens.
Les principals nacionalitats, per seccions i el barri, són les que mostren la següent taula, representant el 79% de la immigració
d’origen extracomunitari al barri. El pes del Marroc i Senegal és indiscutible, però hi ha presència de més orígens amb un
nombre prou elevat.
01002
01003
01005
Bellavista

Marroc
213
308
60
581

Senegal
188
200
46
434

Gàmbia
55
78
14
147

Bolívia
75
50
13
138

Equador

Total
45
33
10
88

576
669
143
1.388

Font. Elaboració pròpia a partir de dades del padró d’habitants de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Per edats, són el grup de 25 a 39 anys els més nombrosos, però els infants de fins a 4 anys també són nombrosos,
representant el 25% d’aquest grup d’edat del barri. De fet, respecte l’any anterior es produeix un augment: passen de ser el
22% el 2009 al 25% el 2010.
La presència de la població infantil és indicadora que la formació de família ja sigui per reagrupament familiar ja sigui formada al
mateix municipi ja està avançat; ara bé, la major presència d’homes que dones en els grups d’edat de 25 a 49 anys, en que hi
ha el doble d’homes que de dones, diferencia de gairebé el 6%, apunta al fet de que la formació de famílies entre els
immigrants no està tancat encara, amb el que si la crisi no capgira l’actual situació, la població infantil i jove poden créixer
encara més.
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De fet és molt significatiu que l’Àrea de Polítiques Socials. Igualtat, Sanitat i Joventut estigui emplaçada al barri de Bellavista
(carrer d’Aragó)
Les dones
Tot i que el nombre de casos de violència de gènere poden resultar baixos (12 d’atesos) aquests han anat en augment (4 casos
més que l’any anterior) -cal dir que segueixen havent menys denuncies que casos reals. Així mateix, Bellavista presenta una
taxa de masculinitat més elevada que la resta del municipi (1’12), sent encara més elevada entre la població d’origen
extracomunitari (1’8). Se li afegeix també, al barri de Bellavista, la dificultat que per la mobilitat suposa la barrera ferroviària,
l’estretor i foscor del pont que comunica Bellavista amb Corró d’Avall. Finalment, la important presència d’immigració d’origen
musulmà, plantegen la necessitat de trobar mecanismes d’integració de les dones en la visa del barri
És així que l’Ajuntament de les Franqueses encomanà una diagnosi sobre les igualtats d’oportunitats entre gènere3, adreçat a
tot el municipi a partir del qual s’ha elaborat el Programa d’Igualtat de Gènere (2008).
La diagnosi no desagrega la informació per barris (queda referida al conjunt del municipi), però vist que el barri concentra el
major nombre de problemàtiques vinculades al gènere, aquest els és especialment aplicable.
Cohesió social4
En relació amb la immigració extracomunitària, l’important nombre important d’alumnes d’altres cultures i llengües a la escola
de Bellavista (CEIP Joan Camps- Bellavista) sembla que està suposant una certa tendència a que les famílies més antigues
demanin plaça escolar fora del Barri.
Davant la problemàtica que està suposant la dificultat dels veïns del barri en l’acolliment de la població immigrada
extracomunitària, des de l’any 1998 l’Àrea de Benestar Social organitza diferents accions per a donar resposta a les necessitats
derivades d’aquesta situació, tant pel que fa a la cohesió social de les persones nouvingudes, com amb la sensibilització de les
persones autòctones per tal de promoure i potenciar la qualitat de vida de totes les persones que viuen a Les Franqueses del
Vallès.
Entre les diferents accions realitzades, com són el Curs d’Orientació i Motivació per a dones immigrades, el Curs
d’alfabetització per a joves nouvinguts i el desenvolupament del projecte comunitari Eirenne de la Diputació de Barcelona, s’ha
pogut abordar l’aspecte de diversitat seguint els tres eixos bàsics que definim:
-

-

-

Activitats de formació: Per una banda s’aborda el col·lectiu de dones, a través del Projecte Orientació i Motivació per
a dones nouvingudes, realitzat a l’Escola d’Adults de Bellavista i coordinat amb l’Àrea de Benestar Social. Aquest curs
s’inicia l’any 1998 destinada al col·lectiu de dones per tal de facilitar la seva inserció social i laboral. A l’any 2006, es va
iniciar un projecte adreçat a joves nouvinguts entre 16 i 18 anys amb la finalitat d’oferir uns aprenentatges
instrumentals, com ara la llengua, matemàtiques, ciències, i a la vegada acompanyar aquests joves en el seu procés
de socialització i inserció en el municipi. El projecte contemplava en els seus objectius la motivació i inserció laboral,
facilitant l’accés a la xarxa de serveis que treballen en aquest àmbit en el territori.
Activitats de suport a l’associacionisme: a finals de 2001 es comença a dur a terme un treball d’orientació,
informació i assessorament a aquells grups d’immigrants residents al municipi interessats a constituir-se com entitat.
Així mateix, un altre dels objectius principals del projecte era donar suport i potenciar la presència i participació
d’aquestes entitats a les diferents celebracions i festes populars del municipi. L’any 2005, s’aconsegueix el projecte
Eirene, a través de la Diputació de Barcelona, el qual està s’emmarca dins l’àmbit del treball comunitari, amb l’objectiu
de desenvolupar un servei de dinamització comunitària. Aquesta finalitat es treballa a través de les associacions de
nouvinguts fomentant la seva participació a la comunitat a través d’actes culturals o festes populars i donant suport a
les seves necessitats com a col·lectiu propi.
Accions d’orientació i informació: Des de l’any 1998, també s’estan duent a terme accions individuals d’orientació i
informació a aquelles persones nouvingudes a través dels treballadors/es de Serveis Socials de l’Ajuntament de Les
Franqueses del Vallès. Així mateix, també s’organitzen accions d’assessorament grupals, sempre que es detecten
mancances d’informació massificades.

A través d’avaluacions realitzades en els diferents projectes, han observat que només està funcionant, i sense una gran
satisfacció, el projecte de suport a les entitats formades per persones nouvingudes. Consideren que aquest fet és motivat a un
cert desconeixement de la realitat existent, doncs no tenen dades reals de la situació del municipi.
Per una altra banda, considerem que hi ha altres accions més necessàries que actualment no es porten a terme, com és
l’acollida de les persones nouvingudes i la formalització de protocols dins les diferents àrees de l’Ajuntament per tal d’afavorir i
treballar coordinadament amb les persones que arriben al nostre municipi.
Davant aquesta situació, vàrem considerar adient, sol·licitar a la Diputació de Barcelona un estudi de la realitat de la població
de Les Franqueses del Vallès en termes d’immigració per tal de tenir coneixement de quin és el mapa existent, així com les
necessitats i les línies a treballar en aquesta matèria.
Fets delictius al barri de Bellavista5
La majoria de requeriments de serveis policials es fan des del barri de Bellavista i, en gran part, són deguts no a la comissió de
delictes sinó que corresponen a faltes, accions contràries a les normatives municipals i, en general, actes de caràcter incívic.

Diagnosi de gènere i igualtat d’oportunitats, elaborat per la Diputació de Barcelona en conveni amb Espais per a la Igualtat l’any 2004.
Es reprodueixen literalment els aspectes més importants que posa de relleu l’informe del Projecte de suport a les accions de diversitat i ciutadania a les Franqueses del Vallès
elaborat per l’Àrea de Benestar Social
5 Basat en les notes elaborades per l’Àrea de Seguretat Ciutadana
3
4
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La anterior constatació es el resultat de entrevistes amb profunditat amb els comandaments de la Policia Local, doncs per a
tenir un estudi estadístic caldria fer un seguiment puntual de les diferents comissions a les patrulles policials per part de la
centraleta en els últims cinc anys.
Com a indicadors que s’utilitzen, de forma precisa i que difícilment es comptabilitzen des d’altres àrees, tenim els següents:
-

Diligències policials
Detinguts
Citacions judicials per part de jutjats d’instrucció i de lo penal.
Vehicles retirats per infracció i abandonament
Principals problemàtiques pels propietaris de bars del barri de Bellavista

Tal i com es veu en la següent taula, la situació delictiva al barri, és relativament proporcional o comuna a la resta del municipi
donat que el barri representa el 47% de la població del municipi
Nombre
61
123
13
34

Diligències a Bellavista
Diligències a les Franqueses
Detinguts a Bellavista
Detinguts a les Franqueses

%
50%
38%

Font. Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Un dels problemes és el no disposar de dades reals sobre la presència de persones en situació irregular, doncs en les tres
últimes operacions de prevenció i seguretat dutes a Bellavista d’un total de 82 persones identificades, 15 van ser detingudes en
aplicació de la Llei orgànica d’estrangeria, prop d’un 20%.
Les problemàtiques detectades en alguns dels bars estan bàsicament vinculades al petit tràfic de droga i el seu consum,
destacant el passeig d’Andalusia i alguns locals dels carrers Girona i Aragó. Puntualment hi hagut problemes associats a la
beguda i l’escàndol nocturn i de manera més puntual en algun bar s’ha hagut de denegar l’entrada a algun veí.
En relació les citacions judicials del 2008, el 54% han estat al barri, destacant de llarg les que s’han localitzat al carrer Aragó
(18%).
En resum, les problemàtiques més greus que s’han detectat al barri queden associats a la violència domèstica (inclou
maltractaments a dones, infants i persones grans), petit tràfic i consum de droga i alguns casos d’alcoholisme i escàndol
nocturn.
Baix nivell educatiu
Acaba de completar aquesta imatge el fet que al barri de Bellavista el percentatge de població amb un baix nivell educatiu sigui
superior tant en relació el municipi com en relació la resta de Catalunya.

01002
01003
01005
Bellavista
Les Franqueses

Població > Població >
10 anys
10 anys
nivell baix
estudis
1.494
1.869
1.628
1.957
1.380
1.846
4.502
5.672
8.174

Catalunya

11.401

% baix
nivell
educatiu
79,94%
83,19%
74,76%
79,37%
71,70%
65,50%

Font. Dades proporcionades per l’IDESCAT

En el cas del barri s’hi sumen les situacions heretades i que es troben en els orígens del barri, les quals han conduït a un perfil
de baix nivell educatiu en les persones grans, i la nova onada immigratòria que està acollint el barri. Això darrer però, no ha de
conduir a creure que aquesta immigració no tingui estudis de manera majoritària: així per exemple, dels 123 analfabets
empadronats al barri, el 92% són majors de 20 anys i només el 10% són d’origen extracomunitari; o de les 1.258 persones que
consten sense estudis, només el 36% són extracomunitaris.
En categoritzar-los en dos grans grups, veiem que:
•

La població sense estudis (inclou analfabets) representa el 31% de la població amb baix nivell educatiu (la població
extracomunitària representa només el 9%);

•

La població amb estudis però que no ha assolit el títol de batxillerat o sense cicles formatius de FP representen el 69% de
la població amb baix nivell educatiu (la població d’origen extracomunitari representa només el 12%).

Així doncs, al barri la situació de baix nivell educatiu no està directament relacionat ni amb l’origen de les persones ni tampoc
de manera directa amb l’edat. El 69% de la població amb un baix nivell educatiu disposa si més no d’un graduat escolar, però el
cert és que respecte la resta de població, cara el treball es troben en una situació més precària en el mercat del treball ja que
només poden tenir accés a feines no especialitzades i davant d’una crisi econòmica són els que es troben en una situació més
vulnerable per a fer-hi front.
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B3. ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ CIUTADANA1

B. DESCRIPCIÓ SOCIOECONÒMICA,
URBANÍSTICA I AMBIENTAL

Bellavista és un barri amb un nivell socioeconòmic baix i amb necessitats socials evidents i bàsiques.
En comparació amb la zona de Corró, es nota una participació més baixa en algunes activitats de caràcter cultural com el teatre
infantil i familiar.
La impressió en el tracte amb els veïns del barri és que hi ha un gran nombre de població desconeix la resta del municipi: la
seva gran zona rural, els altres 4 pobles, les tradicions culturals i festes populars de cadascun i les dinàmiques socials que es
produeixen.
El teixit associatiu a nivell infantil i juvenil es pràcticament inexistent; a nivell d’adults existeixen associacions entre les que
destaca l’AAVV del Barri i la Festa Major (fins ara organitzada per la mateixa AAVV). També es posa de relleu la tasca que està
realitzant la Comunitat Cristiana de la Parròquia Sant Francesc, que tot i que no estan registrats com a entitat al municipi, tenen
un grup organitzat que treballa en temes d’acollida i drogodependència.
Actualment hi ha dificultats per donar espais i suport econòmic a les moltes iniciatives associatives, en ocasions aquestes
dificultats i les limitacions de recursos produeixen rivalitats i males interpretacions.
En els serveis de lleure infantils i juvenils la participació és més aviat baixa i contrasta de manera exagerada amb la gran
participació i presència en activitats esportives especialment de futbol. En el sector juvenil en alguns moments s’han produït
moments difícils derivats de l’atenció i participació de joves que plantejaven conductes inadequades. Fins al punt que ha produït
un cert estigma negatiu en relació al casal juvenil. Aquest tipus de conductes inadequades en ocasions també han estat
detectades en serveis com la Biblioteca o el Teatre Auditori.
En determinats moments, veïns han manifestat la seva preocupació envers la inseguretat al carrer i proximitat i/o presència de
venda o promoció de substàncies prohibides.
Dinàmica del barri
Per tot plegat, en ocasions el clixé o l’estigma que ha operat envers el barri i els seus habitants no ha estat gaire positiu, tant
dins del municipi com a la comarca.
La major proximitat a Granollers, el seu comerç i la centralitat com a comarca ha produït una major inèrcia dels habitants cap a
Granollers que cap a Les Franqueses. Fins fa poc l’autobús regular connectava amb Granollers però no amb la resta de nuclis
de Les Franqueses.
De fet, Bellavista ben bé encara avui no té consolidat un lloc que es pugui considerar centre emblemàtic, de trobada, de festes i
manifestacions socials i culturals; potser la Plaça Major acaba sent aquest lloc però no està prou treballat i consolidat.
En general, però sobretot en determinades zones del barri (carrers de Bosch, Aragó, etc.) quan una família – de les primeres en
arribar al barri – aconsegueix un cert nivell econòmic marxa a viure a un altre poble. Les manifestacions en quant a la dificultats
de compartir comunitat de veïns amb població estrangera i nouvinguda són bastants explicites.
Els infants i els joves segueixen les inèrcies imperants a l’entorn familiar i al col·lectiu cultural d’origen. Tot i així, la diversitat i el
mestissatge (encara que molt més lent) són dos fenòmens presents i ple desenvolupament al Barri.
El barri concentra el major volum de població del municipi, però tot i així la seva presència, el seu protagonisme i la seva
comunicació amb els altres nuclis urbans no és proporcional. En general, potser es manté més comunicació amb Granollers.
L’IES, el complex esportiu i el nou transport són pot ser els punts més forts per la comunicació i la cohesió dels diferents nuclis
municipals inclòs el Barri.
A continuació s’adjunta el llistat d’entitats amb seu o activitat a Bellavista:
Patronat Municipal Cultura Educació Infància i Joventut
Comissió de Festa Major de Bellavista
Focus Join
Grup de Diables Els Encendraires
Club d’Escacs
AMPA IES Lauro
AMPA de l’Escola Colors
AMPA de l’Escola Bellavista – Joan Camps
Hermandad Rociera
Endansa
Associació de veïns de Bellavista. AVV Bellavista
Comunitat Cristiana / JOC (Joventut Obrera Cristiana) (no estan registrats com a entitat a Les Franqueses)
Polítiques socials
APADIS
Associació Llar d’Avis Bellavista
Associació Solidària Emigrants de Koldà
Associació Cultural Afro Fuladu
Daforo Kofo
Associació Mbalondrirene
Associació Ñodema Kafo
Associació Cultural Ibne Sinaa
Jamtan Solidaridad con Welingara
Associació Gambians Amics de les Franqueses
Associació Amics de la Comarca de Soncodou (Senegal)
Parròquia Sant Francesc - Grup de Dones (no estan registrats com a entitat)

1

Aquest apartat de la memòria està basat essencialment en l’informe que ha emès l’Àrea de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès
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B1. Descripció de la població
B2. Descripció de la situació social
B3. Associacionisme i participació ciutadana
B4. Descripció de l’estat de l’edificació
B4.1 Antiguitat de l’edificació
B4.2 Nombre d’habitatges
B4.3 Estructura de la propietat parcel·laria
B4.4 Superfície parcel·la
B4.5 Alçades de l’edificació
B5. Descripció de la situació urbanística: xarxes
de servei i dotacions d’equipaments
B5.1 Infrastructures viàries. Accessos
B5.2 Itineraris i ús ciutadà de l’espai públic
B5.3 Planejament vigent
B5.4 Consolidació del planejament vigent
B6. Descripció de la situació mediambiental
B6.1 Aparcament. Situació actual
B7. Descripció de la situació econòmica
B7.1 Locals actius
B8. Conclusions

Esports
Sweetrade Bowling Club
AE Escolar IES Lauro
Club Esportiu Karate No Kachi
Club Esportiu Okamishin Bellavitsa
Motor Club Les Franqueses
Club Petanca Bellavista
Club futbol Sala Bellavista
CF Peña Los Amigos
CF Bellavista -Milan
CE Shiho Wari
AF Kick Boxing Les Franqueses
AE Veterans Bellavista Milan
AE Grup Fondistes Bellavista
Dinamització econòmica
Associació de botiguers, comerciants i professionals de les Franqueses del Vallès

Malgrat l’elevat nombre d’entitats amb presència al barri, les diverses visions en relació a la seva vitalitat recollides a l’esborrany
del diagnòstic del Projecte Educatiu indiquen que:
•

El caràcter participatiu de la població és molt localista. La majoria d’entitats centren les seves activitats en el nucli on hi
tenen la seva seu social.

•

Tot i el gran nombre i la diversitat d’entitats, la percepció és que existeix un declivi del moviment associatiu, en general, i
del juvenil en particular. I en molts sentits, la sensació és la de que “sempre participen els mateixos”.

•

La relació entre les entitats és mínima, fins i tot entre les del mateix àmbit, sobretot pel caràcter localista del moviment
associatiu de Les Franqueses.

•

Les entitats juvenils es troben en un moment de declivi.
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B4. DESCRIPCIÓ DE L'ESTAT DE L’EDIFICACIÓ

B. DESCRIPCIÓ SOCIOECONÒMICA,
URBANÍSTICA I AMBIENTAL

Segons dades Idescat 2001, el 7,73% dels edificis de Bellavista es troben en estat ruïnós, molt per sobre de la mitja de
Catalunya. Estadísticament no es poden obtenir dades més actualitzades, i es possible que aquest percentatge s’hagi modificat
els darrers anys a causa de la construcció de nous habitatges. Tot i així, la rehabilitació que s’ha produït durant aquest període
segons dades municipals no sembla representativa, i el nombre absolut d’edificis en mal estat és molt significatiu.
Per altra banda, i també segons Idescat 2001, més del 63% dels edificis que superen les 4 plantes a Bellavista no tenen
ascensor.
El conjunt del teixit edificat de Bellavista té un valor cadastral mig del 67,15% respecte la mitjana del municipi. Desagregant
aquesta dada per seccions censals, cal destacar que el teixit edificat de la secció censal 01002 (que inclou gairebé
exclusivament sector vell) té el valor cadastral mig més baix, del 64,11% respecte la mitjana del municipi.
Bellavista es configura però com una àrea residencial amb una morfologia urbana diversa, tant en trama de carrers com en
tipologia edificatòria. Es poden distingir 4 àrees segons trama urbana i antiguitat: El sector vell (1950-60-70), el sector
elevat (1970-80), el sector nord (des de 1988) i el recent sector sud-est (des de 2002).
Aquests sectors diferenciats no coincideixen amb les seccions censals 01002, 01003 i 01005, de lògica exclusivament
administrativa per a elaborar els censos de població. Per aquesta raó, la diferència de dades entre una i altra secció sovint no
és prou representativa i emmascara els indicadors parcials (el sector més vell correspondria a la totalitat de la secció 01002,
bona part de la 01003, i algunes illes de la 01005). Per aquestes raons, s’aporta la documentació gràfica, basada en dades
Cadastre 2008, que permet ubicar amb precisió les característiques i especificitats de l’edificació de Bellavista.
Més enllà de les dificultats d’ajust de les unitats estadístiques amb la realitat física de Bellavista, la conclusió extreta de l’anàlisi
de l’edificació (a partir de dades estadístiques, municipals i del mateix treball de camp), és la prioritat d’atenció i intervenció
de l’edificació del sector vell en front dels altres, essent aquest el que concentra més mal estat, especialment en blocs
plurifamiliars construïts els anys 60 i 70, amb més densitat de població i també amb més dèficits socials.

SECTOR VELL (1950-60-70): ILLES COMPACTES AMB FRONTS CONTINUS I HOMOGÈNIS
Al sud, el sector més antic majoritàriament dels anys 60, té una estructura d’illes compactes amb fronts homogenis i carrers
d’amplades entre 8 i 10m que conflueixen tots al pont de Bellavista (únic punt de contacte amb la resta de ciutat construïda,
previ a l’estació).
El ventall de tipologies edificatòries actuals d’aquest sector va des de l’habitatge unifamiliar-bifamiliar de planta baixa més 1 o
dos pisos, fins al bloc plurifamiliar de planta baixa més cinc, alguns situats en carrers o fronts més oberts com ara els del carrer
Aragó, Plaça Espanya, Plaça Catalunya o Plaça Major. Sovint aquests blocs, de parcel·la gran i molta més alçada,
comparteixen illa amb habitatges unifamiliars d’estructura parcel·lària i alçada molt inferior, configurant així unes façanes
urbanes de difícil regulació.

A la secció 01002, que comprèn exclusivament sector antic, el nombre d’edificacions construïdes abans del 1979 segons
Cadastre 2008 s’eleva al 75% . Els percentatges globals de Bellavista segons la mateixa font, indiquen que el 40% de
l’edificació és anterior al 1979 i casualment també un 40% és posterior al 1980. Hi ha però un marge molt elevat d’un 18% de
diversos anys de construcció, la majoria ubicats al sector antic: construccions que pertanyen al primer període i s’han rehabilitat
o ampliat alguna vegada. Per tant un 55% del total de l’edificació de Bellavista va ser construïda entre 1960-1979.
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Els dèficits i mancances de l’edificació es concentren exclusivament en el sector més vell. Per aquesta raó s’ha realitzat
una inspecció directa d’una petita mosta d’edificis d’aquest sector amb la finalitat d’ajudar a quantificar les necessitats reals de
rehabilitació del parc d’habitatges. L’elecció de les finques s’ha realitzat a partir de la combinatòria de característiques més
desfavorables: edificis plurifamiliars anteriors a 1980 de més de 4 plantes (segons Cadastre 2008). El resultat final d’aquesta
selecció ha estat un total de 60 finques de les quals se n’han escollit 42, de les més grans en nombre d’habitatges, recollint així
el major nombre de població possible. Veure l’apartat de Documentació complementària DC1. Estat de l’edificació Rehabilitació.

Les conclusions que s’extreuen d’aquest inspecció s’adjunten a continuació:
Dues de les quaranta-dues finques visitades es troben en un estat de conservació molt deficient: tant pel que fa a
façanes, elements exteriors, patis i coberta; com per l’interior dels habitatges que es troben lluny de complir els mínims
d’habitabilitat. Tot i així, no es creu detectar patologies estructurals. De la resta de finques, la meitat necessiten
rehabilitacions mitges, de fusteries exteriors, manteniment de patis de llum i instal·lacions, i a l’altra meitat no es veu
necessitat de rehabilitació perquè presenten un bon manteniment.
De les finques visitades, només un 32% disposen d’ascensor, i de les que no en tenen, un 80% del total, té la possibilitat
de posar-lo al pati de llum, sovint però amb afectacions de safareigs, representant en la majoria dels casos, una gestió
complexa i un cost més elevat. Només en un cas és viable l’opció d’ascensor en façana, però també amb afectació de balcons i
ocupació de l’espai públic.
Pel que fa a densitat d’habitatges, els més grans arriben fins a 36 habitatges per nucli (6 habitatges per replà). Quant a mida
de l’habitatge, sobresurten dues finques: la d’Avinguda Girona 302 i la del carrer Aragó 28, amb habitatges molt petits (60m2
construïts, uns 50 útils). Tot i així aquesta última finca és una de les més ben conservades que no necessita rehabilitació i fa
pocs anys va posar ascensor.
Quant a règim de propietat, destacar que 5 de les 42 finques visitades són d’un únic propietari amb tots els pisos de
lloguer. No disposem d’informació precisa de les altres finques de propietat horitzontal, però en alguns casos, segons enquesta,
més del 50% de propietaris també està llogant, però en altres en canvi, no hi ha ningú de lloguer. Tenint en compte les dades
disponibles, es fa difícil estimar el percentatge d’habitatges en règim de lloguer, però tenint en compte que només les 5 finques
de propietat vertical, ja signifiquen aproximadament un 20% del total (119 habitatges), la proporció d’habitatges de lloguer es
pot acostar a un 50% del total analitzat.
Per acabar, l’anàlisi de padró realitzat paral·lelament, evidencia un percentatge de població estrangera extracomunitària
molt desigual entre finques: algunes amb poc més del 10%, i altres que arriben fins al 80 i 90% de població estrangera
empadronada, responent a agrupacions culturals lògiques. (Veure l’Apartat DC1. Estat de l’edificació i Rehabilitació)
2. SECTOR ELEVAT (1970-80): ILLES ALLARGADES I PARCEL·LES PETITES
El sector més elevat, majoritàriament dels anys 70, té una estructura d’illes allargades de trama longitudinal i parcel·les petites
de 20m de profunditat (40m d’amplada d’illa).
La tipologia edificatòria predominant d’aquest sector és la casa unifamiliar entre mitgeres, amb alguna excepció puntual.
L’estructura viària d’aquest àmbit està fortament condicionada per la topografia i té un bon nombre d’escales.
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3. SECTOR NORD (des de 1988): ILLES DE FRONT CONTINU EST-OEST I OBERT A LA PENDENT TOPOGRÀFICA
A partir de 1988, es desenvolupa el sector nord de trama regular que compren els carrers longitudinals Passeig d’Andalusia,
Girona, Cantàbria i Aragó i els seus perpendiculars, on s’acumula tot el pendent. L’estructura és d’illes de front continu estoest i front obert a la pendent topogràfica, amb una secció característica de patis d’illa edificats en planta soterrani.
Cal remarcar però, que tot i ser una trama construïda amb paràmetres ja fixats, la diversitat tipològica també n’és una
característica ja que tant hi podem trobar habitatges unifamiliars de parcel·la estreta i tres plantes (tríplex), com plurifamiliars de
més de 10 habitatges per finca, en funció òbviament de la dimensió de la parcel·la. Degut a la secció, totes dues tipologies
coincideixen en una difícil relació entre l’habitatge i el carrer, produint fronts de façanes cegues exclusivament formades per
portes de garatge.

3. SECTOR SUD-EST (des de 2002): ILLES AMB FRONT DISCONTINU DE BLOCS PLURIFAMILIARS LINEALS I AÏLLATS
El sector més recent (sector Z) amb data d’aprovació el 16/01/2002 està situat a sud-est i encara no està desenvolupat del tot.
Aquest nou desenvolupament té una estructura d’illes amb front discontinu de blocs plurifamiliars lineals i aïllats.

L’heterogeneïtat de mida de parcel·la es produeix tant en el sector nord com en el més antic, on trobem tant parcel·les petites
entre 120 i 240m2, com parcel·les més grans de 400m2. En canvi al sector més elevat, la parcel·la és petita, majoritàriament
entre 120 i 240m2 i fins i tot un bon nombre de parcel·les entre 60 i 120m2; al recent sector Z, totes les parcel·les estan per
sobre els 400m2. En percentatges globals, la meitat de la parcel·lació de Bellavista està entre els 120 i els 240m2, i l’altra
meitat es reparteix a parts iguals entre 60 i 120m2 (16%), 240 i 400m2 (16%) i entre 400 i 2.000m2 (16%).
Un 65% de l’habitatge de Bellavista està per sota els 99m2 construïts, més de la meitat d’aquest, un 34% del total està per sota
els 79m2 construïts. Per seccions censals però, el percentatge d’habitatges de menys de 79m2 construïts a la secció
censal 01002, ascendeix fins al 50% del total de la secció.
Segons el mateix Cadastre 2008, un 51% de les parcel·les de Bellavista són de propietat horitzontal amb més d’un propietari.
Pel que fa a la propietat vertical, representa el 41% del total tenint en compte que el 8% restant són encara solars. Per seccions
censals, el percentatge de propietat horitzontal a la secció censal 01002 ascendeix fins al 58% del total de la secció.
Tot i així, i a partir d’aquestes dades, s’ha pogut comprovar que 9 dels blocs plurifamiliars més alts, construïts entre 1965 i
1970, són de propietaris únics i representen una bossa important d’oferta d’habitatge de lloguer a Bellavista. Aquests
blocs de lloguer són els situats al costat del CAP al carrer Girona 306 i 304 i Pere el Gran 13 (construïts entre 1965 i 1969 amb
protecció del “Ministerio de la Vivienda”), i també els situats a Plaça Espanya 1,5,10 i 11, Alzina 9 i Aragó 16.
Aquesta informació fa replantejar i posar entre cometes el nombre total de “2740” habitatges tinguts en compte segons
Cadastre 2008, ja que no disposem del nombre d’habitatges totals d’aquestes finques de lloguer, que podria augmentar amb
més de 200 habitatges. Contrastant aquestes dades amb Idescat 2001, la divergència és encara més gran, ja que en aquell any
es comptava ja un total de 2945 habitatges, dada de difícil acord amb l’anterior tenint en compte el nombre d’habitatges nous
construïts els darrers 8 anys.
Segons Cadastre 2008, un 53% de les parcel·les de Bellavista tenen un sol habitatge o dos. Tot i així, en valor absolut són
457 habitatges sobre els “2790” habitatges totals de Bellavista. És a dir, que un 16% dels habitatges de Bellavista són
unifamiliars o bifamiliars, mentre que el 84% restant se situen en edificis plurifamiliars, percentatges que encara
s’allunyen més si es té en compte que el nombre real d’habitatges és sense dubte més alt que el que s’ha tingut en compte. La
gran variació entre un i altre es deu a l’existència també d’un bon nombre d’edificis grans amb més de 20 habitatges per bloc.

La prioritat d’atenció i intervenció és concentra a l’edificació del sector vell en front de les altres, essent aquest sector
el que concentra més mal estat, especialment en blocs plurifamiliars construïts els anys 60 i 70, amb més densitat de
població i també amb més dèficits socials.
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B5. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ URBANÍSTICA

B. DESCRIPCIÓ SOCIOECONÒMICA,
URBANÍSTICA I AMBIENTAL

INFRAESTRUCTURES VIÀRIES. ACCESSOS
Bellavista gaudeix d’una bona ubicació en relació a les grans infraestructures, amb una estació de la línia Barcelona-Girona
Rodalies C2 de la RENFE, i un accés directe al cinturó de Granollers, C-352. Aquesta mateixa característica però, esdevé
negativa per la frontera física que suposen aquestes infraestructures barrera especialment per als vianants, augmentant els
desplaçaments en vehicle privat fins i tot en distàncies relativament curtes.
El conjunt d’accessos interior-exterior de Bellavista són:
1. El pont de Bellavista
És el primer accés que històricament va permetre creuar la via del ferrocarril i començar a edificar els primers edificis
d’habitatges a Bellavista als anys 60. La construcció i posada en funcionament de l’estació de RENFE l’any 2002 en
aquest punt, ha estat sense dubte un factor definitiu pels canvis demogràfics i socioeconòmics de l’àrea. En l’actualitat, aquest
punt és el més transitat de tot Bellavista.

Aquest és per definició l’“Accés a Bellavista” ja que és l’únic punt de contacte operatiu amb la resta de ciutat construïda, tant de
circulació rodada com de vianants.
Es detecten dèficits d’accessibilitat per a accedir a l’aparcament de l’estació i al carrer de la Via del Ferrocarril: existeix una
rampa i unes escales. Aquestes últimes han estat reparades enguany per ADIF pel mal estat en què es trobaven. Tal i com es
recull a les Participacions ciutadanes, aquest és un punt d’itinerari que s’intenta evitar a l’hora de desplaçar-se, especialment
al vespre (Veure el plànol B5.3. Itineraris i ús ciutadà de l’espai públic).
2. La passera de Bellavista
Exclusivament per a vianants, aquesta passera creua la via del ferrocarril a l’alçada del carrer de Ponent. Es desenvolupa
únicament amb un bon nombre d’escales a banda i banda de la via, que fan reduir-ne el nombre d’usuaris. Tot i així sembla que
té força concurrència els dimecres, dia del mercat setmanal de Bellavista, que actualment se situa a aquesta alçada del carrer
Aragó.

3. El túnel de connexió amb Corró d’Avall
Aquest accés és l’únic punt de connexió amb Corró d’Avall, i per extensió amb el municipi. Està format per un doble túnel: un
per a vehicles i un per a vianants, que creuen la via del ferrocarril, i presenten mancances molt importants:
L’accés rodat té una amplada de 2,2m i una alçada de 2,1m i es regula a través d’un semàfor, ja que només hi pot passar un
únic turisme a la vegada. Aquest accés no és apte ni per a furgonetes ni camions ni per descomptat per als autobusos

PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE BELLAVISTA. LES FRANQUESES DEL VALLÈS. ABRIL 2010

- 15 -

B1. Descripció de la població
B2. Descripció de la situació social
B3. Associacionisme i participació ciutadana
B4. Descripció de l’estat de l’edificació
B4.1 Antiguitat de l’edificació
B4.2 Nombre d’habitatges
B4.3 Estructura de la propietat parcel·laria
B4.4 Superfície parcel·la
B4.5 Alçades de l’edificació
B5. Descripció de la situació urbanística: xarxes
de servei i dotacions d’equipaments
B5.1 Infrastructures viàries. Accessos
B5.2 Itineraris i ús ciutadà de l’espai públic
B5.3 Planejament vigent
B5.4 Consolidació del planejament vigent
B6. Descripció de la situació mediambiental
B6.1 Aparcament. Situació actual
B7. Descripció de la situació econòmica
B7.1 Locals actius
B8. Conclusions

municipals. Per arribar al túnel des de Bellavista en cotxe, cal fer un tram de camins suburbans: creuar la C-352 pel camí
continuació del carrer Girona i d’aquest girar al camí de Can Jep.
L’accés de vianants, es produeix a través d’un túnel paral·lel al primer, al qual s’accedeix a través d’unes escales que pugen
fins a la cota natural del camí de terra paral·lel a la via, continuació del carrer Aragó de Bellavista. Aquest és un altre dels punts
negres que reflecteix la opinió ciutadana, especialment de nit (veure el plànol B5.3. Itineraris i ús ciutadà de l’espai públic), ja
que tot i ser el recorregut més curt per arribar al complex esportiu municipal i als CEIPs, la sensació d’inseguretat és molt alta ja
que s’ha de creuar una àrea no urbana.

4. Camí de Marata a Cardedeu
Més secundari és el preexistent camí de Marata a Cardedeu, que ara creua la C-352 i et condueix fins a la carretera C-251 de
Granollers a Girona.
5. Accés des de la C-352
La recent inauguració del cinturó de Granollers (C-352) en aquest tram, ha suposat una canvi enorme per a la població de
Bellavista quant a manera d’accedir des de l’exterior, especialment des de l’AP-7.
Degut a aquest nou traçat, s’estan desenvolupant també altres operacions: la recent instal·lació d’un hipermercat de grans
dimensions a l’est (entre el turonet del Parc del Mirador i el cinturó) o la propera inauguració del segon CEIP de Bellavista
(CEIP Colors) situat al solar veí.

PLANEJAMENT VIGENT. EQUIPAMENTS I DOTACIONS:
Les determinacions urbanístiques que afecten l’àrea delimitada venen establertes per la revisió del Pla General d’Ordenació
Urbana, i el Pla Parcial del sector Z amb data d’aprovació 13 desembre 2000. El planejament general estableix per aquest
àmbit qualificacions de Sistema Viari, Sistema Ferroviari, Sistema de Parcs i Jardins i Sistema d’Equipaments. Pel que fa a les
claus d’aprofitament privat, l’àrea delimitada té una única qualificació de Zona I: Zona residencial en illa tancada. El sistema
d’ordenació és d’alineació de vial excepte en els casos de reculada permesa. El Pla Parcial del sector Z, per la seva banda,
defineix les següents zones segons ús de la planta baixa: Zona d’edificació amb planta baixa i plantes pis residencials, i Zona
d’edificació amb planta baixa comercial i plantes pis residencials. Veure el plànol adjunt B5.1. Planejament vigent.
Equipaments existents a Bellavista
La dotació d’equipaments de Bellavista ha canviat molt en aquests últims anys. L’any 2000 Bellavista comptava només amb 3
equipaments: l’antiga escola de primària, el casal d’avis, i el centre d’assistència primària a l’altra banda del pont de Bellavista,
al límit de terme amb Granollers.

L’any 2000 es comencen a realitzar els diversos projectes per a la construcció de la doble illa d’equipaments als carrers de
Navarra i Astúries, amb més de 2,2Ha.
-

Institut d’Educació Secundària LAURO (2000)
Nova Escola Bressol (2000)
Nou CEIP Joan Camps i Giró (2001)
Centre cultural de Bellavista en 3 fases: Biblioteca municipal (2001), Centre social (2002) i Teatre Auditori (2003)
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Bellavista és un barri suficientment dotat d’equipaments. La problemàtica rau sobretot en la dificultat per a accedir-hi,
tal i com es va recollir al procés de participació ciutadana realitzat. El nou paquet d’equipaments està situat a les cotes més
altes. Fruit de les aportacions ciutadanes que es van realitzar l’any passat (2009), l’ajuntament ha modificat el recorregut
de l’autobús urbà, que abans es quedava a les cotes mitges del Passeig d’Andalusia; per tal que arribi a les cotes més altes: a
les Escoles, al Centre Cultural i a la Biblioteca.
Equipaments en procés a Bellavista
Enguany s’inaugurarà el segon CEIP de Bellavista (CEIP Colors) a l’est del Parc del Mirador, que suposarà el trasllat dels
barracons de l’actual Les Franqueses II, a partir del proper curs escolar.
S’inicien també les obres de la segona Escola Bressol a Plaça Catalunya, i quedarà pendent d’execució, una reserva de
3.060m2 de sòl per a equipament a l’interior de la mateixa illa.
Equipaments a escala municipal
A les Franqueses del Vallès s'està produint una duplicitat d'equipaments municipals entre Corró d'Avall i Bellavista,
que respon a una manca de facilitat de connexió entre una i altra. Per exemple, la Biblioteca de Bellavista és la Biblioteca
municipal, però degut a la realitat territorial del municipi i a la manca de mitjans de transport per a connectar eficaçment els dos
nuclis més grans, ja s'està preveient una nova biblioteca de més dimensió a Corró d’Avall, encara que per nombre d'habitants
no sigui necessària. La via del ferrocarril és una de les raons òbvies d’aquesta barrera causa de la duplicitat.
Espai d’oportunitat. Reserves de sòl públic
Tot i la barrera que suposa la via del ferrocarril, també ha estat la causa de l’existència d’una extensa reserva de sistemes de
molla, tant equipaments com espais lliures, al llarg del seu recorregut. Tal i com es mostra al plànol B5.3, aquesta àrea
s’estructura amb una franja longitudinal de dotacions públiques al límit oest de la via del ferrocarril, que discorre des de
Corró d’Avall fins a Bellavista. De nord a sud:
-

el CEIP Guerau de Liost i el CEIP Les Franqueses II
el complex esportiu municipal inclosa la piscina municipal
una reserva d’equipament i zona verda de transició al límit de la C-352
un gran bossa d’aparcament que dóna servei als blocs residencials de Can Mònic
5.000m2 de sòl qualificat d’equipament al Carrer de la Via del Ferrocarril destinat actualment a pistes de petanca
una zona verda executada d’uns 7.000m2
una altra gran franja d’aparcament, aquesta tancada de pagament i propietat d’ADIF
i finalment el Centre d’Assistència Sanitària

L’equipament situat davant del CAP, tot i estar en sòl públic de Les Franqueses és una concessió al municipi de Granollers, que
hi té ubicat el Pavelló d’Esports de Granollers. L’oportunitat d’eix cívic i equipaments que representa aquesta franja, ve
minada sobretot per la poca facilitat de Bellavista per a creuar la via del ferrocarril, i també per l’ocupació d’una part important
de sòl per l’aparcament propietat d’ADIF.
L’ESPAI CARRER
Entre l’any 2002 i 2006 s’ha realitzat una sèrie d’obres de millora de voreres i serveis urbans, tal i com queda recollit a l’apartat
C9 d’Intervencions no finançables. Tot i així, com que els carrers de Bellavista tenen forts pendents (Veure el plànol A3.1.
Topografia i accessibilitat, del capítol anterior), provoquen un gran nombre de barreres arquitectòniques a l’espai públic, que
dificulten la mobilitat i l’accessibilitat per a tothom. Al mateix temps, hi ha un bon nombre de carrers amb voreres insuficients, i
una priorització del vehicle per sobre del vianant: tots els carrers presenten una secció desfavorable per al vianant.

En resum, Bellavista gaudeix d’una bona ubicació en relació a les grans infraestructures, amb una estació de la línia
Barcelona-Girona Rodalies C2 de la RENFE, i un accés directe al cinturó de Granollers, C-352. Aquesta mateixa característica
però, esdevé negativa per la frontera física que suposen aquestes infraestructures barrera especialment per als vianants,
augmentant els desplaçaments en vehicle privat fins i tot en distàncies relativament curtes.
Pel que fa als equipaments existents, Bellavista és un barri força dotat, però la problemàtica rau sobretot en la dificultat per a
accedir-hi. L’oportunitat d’eix cívic i d’equipaments que representa la reserva de sòl públic existent paral·lela a la via del
ferrocarril , ve minada per la poca facilitat de Bellavista per a creuar aquesta via.
Degut a la orografia, l’espai públic presenta un gran nombre de barreres arquitectòniques que dificulten la mobilitat i
l’accessibilitat per a tothom.
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B6. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ MEDIAMBIENTAL

B. DESCRIPCIÓ SOCIOECONÒMICA,
URBANÍSTICA I AMBIENTAL

DÈFICIT DE ZONES VERDES (Veure plànol A3.5 Zones Verdes)
Bellavista es caracteritza per una concentració de grans zones verdes al seu perímetre i una manca d’espais públics
de proximitat.
Els grans espais oberts, el Parc del Mirador a l’est de Bellavista i la franja paral·lela a la via del ferrocarril a l’oest, estan
infrautilitzats per la seva dificultat d’accés: per l’abrupta topografia la primera i per la impossibilitat de creuar la via la segona.
Quant als espais públics de proximitat són de petites dimensions i inadequats per a l’ús lúdic del ciutadà.
- El Parc del Mirador, reserva i corredor verd amb continuïtat al terme municipal de Granollers, disposa de més de 5,7Ha i se
situa al cim del turó de Bellavista. L’opinió ciutadana és favorable pel que fa a l’ús cívic d’aquest espai especialment caps de
setmana, on la ciutadania proposa per exemple la instal·lació de barbacoes. Tot i així, no és un espai ni adequat ni proper per a
l’ús quotidià; especialment de nit on es recull sensació d’inseguretat (veure el plànol B5.3. Itineraris i ús ciutadà de l’espai
públic). Destacar també la poca presència d’arbrat i les poques ombres per a l’estiu. Degut a l’escala del parc, inclòs en un
sistema d’espais naturals supramunicipals, no forma part de l’àrea d’atenció especial per la distorsió que suposaria.
- L’espai públic més transitat és sense dubte Plaça Espanya, per proximitat al pont de Bellavista i a l’estació del ferrocarril. La
poca dimensió (560m2) i configuració del mateix no el permeten convertir-se en un punt central real. Una redefinició circulatòria
del trànsit i un replanteig de l’àrea verda, especialment de la cota, millorarien substancialment aquest espai urbà (projecte ja
previst a través d’una subvenció PUOSC. Veure apartat C9. Altres intervencions públiques en el mateix àmbit).
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- La Plaça de l’Esbarjo, la més central quant a densitat de població, és molt freqüentada. Tot i així i degut altra cop a la
topografia, s’optimitza poc la seva superfície ja que està subdividida en petits àmbits separats per parterres.
- La Plaça Major, la més gran com el seu nom indica, també pateix els efectes de l’orografia que la divideix en dues
plataformes de similars dimensions, essent la superior l’única que té un ús més intensiu. Una millor ubicació i concentració del
desnivell, per exemple amb una grada d’escenari o altres, permetria un ús més racional de l’espai.
- La Plaça dels Països Catalans, realitzada conjuntament amb l’operació del paquet d’equipaments, és més un passeig lineal
que una plaça urbana.

Plaça Espanya

Plaça de l’Esbarjo

Plaça dels Països Catalans
Parc del Mirador

Plaça Major

La resta de places, a excepció de la plaça de Can Patirem, tenen dimensions reduïdes: la majoria espais resultants entre
l’edificació, ocupades per un bon nombre de talussos i escales com la Plaça Nova, i per tant no aptes per a l’ús cívic.
Tot i que bona part dels carrers de Bellavista han estat reurbanitzats recentment, tant aquests com les places pateixen una
manca de definició i jerarquia dels recorreguts i de l’espai destinat a les persones i als vehicles. L’espai públic està
totalment ocupat per l’aparcament lliure, les voreres sovint presenten barreres arquitectòniques i l’arbrat és inexistent, o massa
proper a les edificacions, aportació, aquesta última, fruit del procés de participació ciutadana. Pel que fa al manteniment
de l’espai públic, es detecta una manca de civisme i de respecte per part del veïnat, possiblement degut a la poca adequació
d’aquests espais a les necessitats ciutadanes.
MOBILITAT. ÚS DEL VEHICLE PRIVAT I DEL TRANSPORT PÚBLIC
A les Franqueses del Vallès, l’estructura disseminada del municipi i la manca de servei públic intern de transport
afavoreix la mobilitat intramunicipal en vehicle privat.
El transport públic
La línia L21 Can Bassa-Bellavista (L20: Cap de setmana i festius) de les línies d’autobusos urbans de Granollers és l’únic
transport públic que entra a Bellavista, i s’ha modificat enguany fruit de les aportacions de participació ciutadana que es
van realitzar l’any passat, i que reflectien les mancances de transport públic per accedir a l’illa d’equipaments a l’àrea
nord. Actualment, l’autobús disposa de 7 parades, una primera a Plaça Espanya, una a Plaça de l’Esbarjo, una al cap de munt
del carrer Barcelona, una a Ronda Nord amb carrer Astúries, una al Passeig d’Andalusia, una a la Plaça Major, i l’última al
carrer Cardedeu per a retornar a la inicial Plaça Espanya. La freqüència és d’un autobús cada mitja hora (Veure el plànol A3.2.
Xarxa viària i transport públic).
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Les Franqueses del Vallès té una línia urbana d’autobusos que uneix els 5 nuclis urbans. A Bellavista té parada a Plaça
Espanya. La freqüència d’aquest autobús és d’un cada hora.
El vehicle privat
Hi ha una forta presència de vehicles en tot l’espai públic, en aparcament lliure a banda i banda del carrer (Veure el plànol
B6.1. Aparcament. Situació Actual) que dificulten el pas dels vianants i l’existència de possibles vies amables. Analitzant el parc
de places d’aparcament existent les diferències són evidents segons secció censal: mentre que a l’àmbit de la secció 01002
només un 18% dels habitatges tenen una plaça d’aparcament, a la secció 01005 més d’un 77%.
Aquesta dada, directament proporcional a les tipologies més recents o més antigues, hauria de suposar una realitat diferent als
carrers del nord dels de l’àrea més antiga; però no és així: el vehicle és present sempre que té espai per fer-ho. A l’extrem oest
de la Ronda Nord hi estacionen fins i tot camions i autocaravanes.
Segons l’Auditoria ambiental (aprovada Juliol de 2002), l’increment del parc automobilístic de Les Franqueses entre el 1991 i el
2000 va ser del 54,7%, i ha continuat creixent fins ara. Bellavista també ha crescut molt i no es pot permetre seguir mantenint el
mateix model d’aparcament públic que fins ara, en primer lloc perquè no hi ha l’espai físic per a fer-ho, i en segon lloc perquè
com a àrea urbana que és, cal que destini aquest espai prioritàriament a les persones. En aquest sentit, cal millorar l’ús dels
carrers administrant més equilibradament l’espai disponible a favor dels vianants, el que comportarà al mateix temps
buscar solucions i alternatives per a l’aparcament.

RECICLATGE DE RESIDUS:
L’actual model de gestió de residus de Bellavista consisteix en la recollida mitjançant contenidors de vorera de les fraccions de
resta, orgànica, envasos, paper-cartró i vidre.
XARXA DE CLAVEGUERAM I RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS:
Bellavista no disposa de xarxa separativa.
L’orografia de Bellavista, ascendent a una sola vessant, té un únic punt baix situat al carrer Aragó amb Cardedeu.
Aquest és l’actual punt negre de la xarxa viària actual i concentra les inundacions amb les pluges fortes. Serveis Urbans de
l’Ajuntament de Les Franqueses ha realitzat els últims anys diverses actuacions en aquest sentit, però la problemàtica al fondal
del carrer Aragó persisteix. Es va fer una simulació matemàtica de la xarxa de clavegueram de Bellavista que va determinar que
el problema es troba en l’estrenyiment del col·lector que es produeix a la cruïlla dels carrers Via del Ferrocarril i Pere el Gran,
on es passa d’un calaix d’unes dimensions aproximades de 1800 x 2000mm a una canonada de 1000mm de diàmetre. Aquest
estrenyiment fa que l’aigua no pugui avançar correctament i provoca que el col·lector entri en càrrega fins al pou de registre del
carrer Aragó generant els problemes abans esmentats.
Per tal de solucionar el problema detectat s’estan estudiant dues solucions possibles:
- Executar un dipòsit de retenció en la cruïlla dels carrers Pere el Gran i Via del Ferrocarril per tal de laminar les aigües i
permetre que aquestes es vagin evacuant a un ritme adequat a la capacitat del col·lector i evitar així que aquest entri en
càrrega. Aquest dipòsit de retenció actuaria de manera similar a un sobreeixidor, recollint les aigües procedents del col·lector
del carrer Aragó i emmagatzemant-les fins que no assolissin una cota determinada, moment en que es començarien a evacuar
pel col·lector de 1000mm del carrer Pere el Gran. El dipòsit tindria un sistema de bombes de tal manera que, un cop acabat
l’episodi de pluges, es pogués buidar amb un cabal constant determinat l’aigua que hagués quedat retinguda, deixant el dipòsit
buit i preparat per a la següent ocasió.
- Modificar el tram de la canonada de 1000mm de diàmetre que comença en la cruïlla del carrer Pere el Gran amb el carrer Via
del Ferrocarril en el seu pas pels municipis de Les Franqueses i Granollers fins a arribar al col·lector del Consorci del Besós,
tocant al riu.
Aquesta solució comportaria substituir la canonada existent de 1000mm de diàmetre que provoca l’estrenyiment del col·lector
per un calaix de dimensions equivalents al que arriba al carrer Via del Ferrocarril de manera que el col·lector tingués en tot el
seu recorregut una mateixa capacitat hidràulica.
Bellavista es caracteritza per una concentració de zones verdes al seu perímetre i una manca d’espais públics de proximitat;
absència de jerarquia viària i de recorreguts que prioritzin les persones.
L’estructura disseminada del municipi i la manca de transport públic intern afavoreix la mobilitat intramunicipal en vehicle
privat.
L’orografia de Bellavista, ascendent a una sola vessant, té un únic punt baix al carrer Aragó amb Cardedeu. Aquest és el punt
negre de la xarxa viària actual que concentra inundacions i problemàtica en la recollida d’aigües pluvials.
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Quadre resum d’Objectius i Estratègies:

PROBLEMÀTIQUES
Creixement ràpid de
població immigrada que
dificulta la capacitat
d’acolliment

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

Millorar la qualitat de vida de les
persones que hi viuen:
BELLAVISTA, UN NUCLI URBÀ
ACTIU, VIU I AMB PROJECCIÓ
DE FUTUR

ESTRATÈGIA
GLOBAL

ESTRATÈGIES

Escala
estructural

1. Reconeixement d'un eix cívic
central, que estructuri la vialitat,
prioritzi els vianants optimitzant la
qualitat del carrer i l’ús, i generi
nous espais de trobada i interrelació.

Escala urbana

2. Introduir elements atractors de
gent i d'activitat, equipant i dotant
places i equipaments

Baix nivell educatiu i
elevada taxa d’atur
Baixa activitat econòmica

INTERIOR

Deficiències en els
habitatges del sector vell

3. Promoure la rehabilitació de
façanes i cobertes en edificis
d'habitatge, així com la instal.lació
d'ascensors.

Equipaments amb
dificultat d'accés i gran
nombre de barreres
arquitectòniques en general

Escala humana

EXTERIOR

Dèficit d’aparcament privat
al sector vell. Presència i ús
massiu del vehicle.

Situació global desfavorable
dels col.lectius immigrants i
de població en risc
d’exclusió social. Possible
estigmatització

Aïllament i segregació
urbana provocada per les
infraestructures barrera.
Manca de vinculació i
sentiment de pertinença al
municipi

Eliminar l’aïllament i la fractura
física i social respecte els altres
nuclis urbans:
BELLAVISTA, UN NUCLI URBÀ
DE LES FRANQUESES
INTEGRAT A LA RESTA DEL
MUNICIPI

4. Regenerar el teixit social de
Bellavista per a millorar la realitat
social i econòmica del barri, amb
quatre eixos d'acció: La cohesió i
promoció social, La participació i la
convivència ciutadana, La promoció
econòmica i l'Esport i la salut.

Escala
estructural

5. Superació de la via del
ferrocarril, per a permetre una
xarxa pública sense discontinuïtats,
millorant la relació amb la resta del
teixit urbà.

Escala urbana

6. Millora de l'accessibilitat i
supressió de barreres
arquitectòniques en punts
estratègics.

Escala humana

7. Promoure els recorreguts a
peu i en bicicleta, en pro del
foment de la sostenibilitat del
desenvolupament urbà; millorant la
relació de Bellavista amb el seu
entorn.
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C1.1. BELLAVISTA, UN NUCLI URBÀ ACTIU, VIU I AMB PROJECCIÓ DE FUTUR

Estratègia 1.
Reconeixement d'un EIX CÍVIC CENTRAL, que estructuri la vialitat, prioritzi els vianants optimitzant la qualitat del
carrer i l’ús, i generi nous espais de trobada i interrelació (escala estructural)
Actualment els carrers principals de Bellavista són carrer Barcelona, que actua de cinturó central d’aproximació, i carrer Girona i
Passeig d’Andalusia, paral·lels entre ells i a la topografia.
Girona i Passeig d’Andalusia, de 18m d’ample, compleixen amb les funcions d’estructuradors: el primer en sentit nord, i el
segon en sentit sud. Girona és l’únic amb continuïtat rodada més enllà dels límits de Bellavista, pel camí de Can Jep de
connexió amb Corró d’Avall.
El carrer Aragó, paral·lel a aquests dos per l’est, ressegueix la via del ferrocarril, i tot i ser l’únic amb amplada i traçat continu
fins a Plaça Espanya, no compleix funcions d’estructura. En l’actualitat, es relega a un carrer del darrera, que fins i tot atura el
seu funcionament per deixar lloc al Mercat setmanal dels dimecres.
Aquest esquema unifilar, on carrer Girona és l’únic amb continuïtat, es veurà alterat amb la previsió del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal de creació d’un nou pas sota la via del ferrocarril a l’alçada del carrer Cellecs, i també pel
desenvolupament urbanístic d’aquest àmbit estratègic (Can Jep) per tal que la transició entre Bellavista i Corró d’Avall es
produeixi amb un continu urbà que permeti eliminar la fractura física actual entre els dos nuclis.
Amb aquesta transformació, els carrers Aragó i Girona es convertiran en els eixos vertebradors de Bellavista,
permetent la vertadera transformació del Passeig Andalusia en un carrer de caràcter prioritàriament cívic. Així mateix,
la situació actual de les places i zones d’estada, la ubicació central al mig del barri, i la topografia plana són
determinants per a la idoneïtat de Passeig d’Andalusia com a Eix Cívic Central.

Esquema de directrius vials : Estat actual i Estratègia global

Les actuacions concretes associades a l’Estratègia 1 són:
Finançables:
1.1 Plaça de l’Esbarjo / 1.2 Passeig d’Andalusia / 3.1 Espai cívic al carrer Rosselló / 3.3 Espai social a Plaça Nova / 4.1
Instal·lació de WIFI a Plaça Espanya i Plaça Major / 5.1 Carril bici circular / 7.4 Dinamització sociocultural de l’espai carrer.
No Finançables:
H.4 Plaça Espanya / H.2 Carrer Aragó amb Plaça Espanya / H.3 Plaça Major. Primera Fase / H.6 Plaça Països Catalans / H.7
Carril bici de Països Catalans fins a Aragó / B.5 Local de Benestar social a Plaça Espanya.
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Estratègia 2.
Introduir elements atractors de gent i d'activitat, equipant i dotant places i equipaments (escala urbana)
L’adequació del Passeig Andalusia i de les places centrals de Bellavista: Plaça Espanya (no finançable), Plaça de
l’Esbarjo i Plaça Nova ajustaran aquests espais públics a les noves necessitats del veïnat, produint una millora significativa de
la qualitat urbana.

Plaça de l’Esbarjo

La millora d’aquests espais públics haurà d’optimitzar-ne la superfície, l’ús, el mobiliari i permetre’n l’accessibilitat des d’un punt
de vista global, aportacions moltes d’elles fruit de la participació ciutadana, on es destacava la necessitat de substituir
l’arbrat del Passeig d’Andalusia per proximitat a l’edificació; o la millora de les escales de Plaça Nova, tant per raons
d’accessibilitat com per un insuficient sistema d’evacuació de les aigües pluvials.
La construcció relativament recent de la majoria d’equipaments de Bellavista als carrers Navarra i Astúries, ha cobert un gran
dèficit quant a dotacions: Escoles, Biblioteca i Centre Cultural. De totes maneres, la concentració i la ubicació d’aquesta doble
illa de més de 2,2Ha, no afavoreix la interrelació ni l’entrada de veïns i veïnes, allunyats d’aquestes dotacions. Fruit de les
aportacions ciutadanes realitzades, l’Ajuntament ja ha modificat el recorregut de l’autobús públic per tal d’apropar aquests
equipaments a la ciutadania.

Passeig d’Andalusia i Plaça Major

Paral·lelament, el present projecte proposa potenciar l’illa d’equipaments del carrer Rosselló, situat en una posició més
central i propera a la població. Per a fer-ho, l’Ajuntament preveu adequar l’Escola d’Adults, i convertir-la en Espai cívic, social, i
casal de joves. Aquest nou equipament situat al centre de Bellavista, ha de ser el motor i escenari principal per a promoure
la regeneració del teixit social.
A una altra escala però no menys important, l’adequació de diversos locals de Bellavista han de permetre una aproximació i
un contacte directe amb la ciutadania:
- A Plaça Espanya, al punt més concorregut de Bellavista, al costat de l’estació de tren, se situarà l’Oficina de Barris.

Plaça Major

- Al carrer Cardedeu, central però no tant visible, el nou Punt d’Atenció i Centre de Recursos per a dones.
- Al carrer Aragó, també molt central, el Punt d’Acollida i Atenció al Nouvingut.
- I vinculat directament a la nova obertura dels patis escolars i equipaments públics de Bellavista per a la pràctica
esportiva lliure el cap de setmana; la instal·lació d’uns nous mòduls de vestidors al camp de futbol -7, amb inclusió d’un
espai social per a garantir-ne el control.
Plaça Nova

Les actuacions concretes associades a l’Estratègia 2 són:
Finançables:
1.1 Plaça de l’Esbarjo / 1.2 Passeig d’Andalusia / 3.1 Espai cívic al carrer Rosselló / 3.2 Adequació de diversos locals de
Bellavista / 3.3 Espai social a Plaça Nova / 4.1 Instal·lació de WIFI a Plaça Espanya i Plaça Major/ 4.2 Punt d’accés a Internet /
5.1 Carril bici circular / 7.4 Dinamització sociocultural de l’espai carrer.
No Finançables:
H.4 Plaça Espanya / H.2 Carrer Aragó amb Plaça Espanya / H.3 Plaça Major. Primera Fase / H.6 Plaça Països Catalans / H.7
Carril bici de Països Catalans fins a Aragó / B.5 Local de Benestar social a Plaça Espanya.

Adequació de l’Escola d’Adults

Estratègia 3.
Promoure la rehabilitació de façanes i cobertes en edificis d'habitatge, així com la instal·lació d'ascensors (escala
humana)
Tal i com es descriu als apartats de diagnosi, el teixit edificat més deficitari de Bellavista es concentra en blocs plurifamiliars
construïts els anys 60 i 70, de més de 4 plantes sense ascensor, amb un gran nombre de població per finca (entre 20 i 30
habitatges per escala). Els més deficitaris són en règim de lloguer, sovint a baix cost degut a les condicions de conservació, i
que no assoleixen els mínims exigits per habitabilitat. També cal destacar un bon nombre d’edificis que estan en bon estat però
no disposen d’ascensor, i tot i que existeix la possibilitat de posar-lo, sovint són casos de viabilitat i gestió complexa, com ara
ocupació de safareigs o balcons.
Tal i com ha permès detectar el treball de camp i de padró, els edificis que es troben en més mal estat tenen un major
percentatge de població d’origen estranger extracomunitari i de col·lectius de població vulnerable.
Es proposa prioritzar la Rehabilitació en edificis plurifamiliars construïts els anys 60-70, de més de quatre plantes, i més de 10
habitatges per escala. D’aquesta manera, l’actuació es restringeix a uns 60 edificis d’habitatge, focalitzant recursos i actuacions
però arribant alhora a un alt nombre de població afectada. El present projecte contempla en aquest sentit el Programa d’ajuts
a la rehabilitació.
Aquest programa proposa ajuts que es compatibilitzen als provinents del Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret a
l'habitatge del 2009-2012, augmentant-ne el percentatge de la subvenció per a incentivar-ne les accions (Veure valoracions a
l’apartat DC1. Estat de l’Edificació i Rehabilitació).
Les condicions generals per a poder accedir a aquests ajuts són que l’edificació hagi estat construïda amb anterioritat a l’1 de
gener de 1981, llevat dels casos d’intervencions urgents per risc imminent, les de millora de les condicions d’accessibilitat, la
supressió de barreres arquitectòniques, l’adaptació interior dels habitatges per a persones amb mobilitat reduïda, o les de
millora de la sostenibilitat i de l’eficiència energètica; i que sigui per a ús residencial, considerant-se com a tal la que tingui més
del 70% de la superfície de les plantes pis, amb destinació a habitatge habitual i permanent.
Perquè es pugui desenvolupar el programa segons el que està previst caldrà la signatura del Conveni entre el Departament de
Medi Ambient i Habitatge i l’Ajuntament, i també que entre el segon semestre del 2010 i el primer semestre del 2011,
l’Ajuntament redacti l’ordenança o bases que regularan els ajuts a la rehabilitació provinents del Fons de Barris.
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La complexitat social i de l’habitatge de Bellavista demana també actuacions de Suport a les comunitats de veïns per al
foment de la rehabilitació, que permetran assolir un contacte més directe amb la realitat social i la realitat física del parc
d’habitatges, i que permetran impulsar aquesta renovació.
Les actuacions concretes associades a l’Estratègia 3 són:
2.1 Programa d’ajuts a la rehabilitació / 7.2 Programa de suport i mediació a les comunitats de veïns

Estratègia 4.
Regenerar el teixit social de Bellavista per a millorar la realitat social i econòmica del barri, amb quatre eixos d'acció:
La cohesió i promoció social, La participació i la convivència ciutadana, La promoció econòmica i l'Esport i la salut
(escala humana)
El Projecte inclou un seguit de programes orientats a millorar la cohesió social i la dinamització econòmica del barri, entenent
que la regeneració urbanística i la social són processos paral·lels que s’alimenten mútuament.
Els Programes de Cohesió i Promoció social tenen com a objectiu fomentar la relació social entre col·lectius, l’acollida de les
persones nouvingudes i evitar els processos d’exclusió, marginació i vulnerabilitat social (associada a la condició d’immigrant,
per qüestions d’edat, sexe, situació econòmica,...).
També s’inclou el programa de suport i mediació a les comunitats de veïns, que té una doble finalitat, en primer lloc facilitar la
posada en marxa del programa d’ajuts a la rehabilitació, i en segon lloc, evitar la conflictivitat ocasionada per la convivència, tot
promovent les relacions de bon veïnatge.
Les actuacions incloses en el segon eix, de Participació i Convivència ciutadana estan encaminades a treballar el foment de les
relacions veïnals, les entitats i la dinamització dels espais col·lectius.
Un tercer eix, de Promoció Econòmica inclou programes per fomentar i activar tota la trama comercial del barri i per millorar la
formació i la inserció laboral dels col·lectius més desafavorits.
Finalment, dins del Programa Esport i Salut s’engloben actuacions que tenen com a objectiu promoure l’esport com a eina per
al coneixement i relació entre col·lectius, el reforç de l’autoestima, el coneixement de l’entorn del barri i del municipi i la salut. Es
vol potenciar l’estil de vida i actituds saludables en totes les edats i condicions de persones del barri.
En la redacció dels diversos programes socials han participat les àrees de l’Ajuntament amb implicació en el territori: aportant el
seu coneixement de la realitat del barri per a la realització de l’anàlisi i diagnosi, proposant noves actuacions i altres que
complementen els programes que actualment ja tenen en funcionament. En són un exemple, actuacions com el nou punt PADI,
l’Espai Familiar, o el programa d’inserció laboral per a col·lectius vulnerables: actuacions que donen resposta a necessitats
detectades en accions anteriors realitzades per les diverses àrees municipals (Veure apartat C8. Altres intervencions públiques
en el mateix àmbit).
Els programes socials, de dinamització comunitària, socioculturals, i de treball i comerç que es posaran en marxa; han de
suposar el gir cap a la millora del barri, fent atenció a la diversitat de persones que hi viuen, amb actuacions per a millorar les
condicions de vida dels més vulnerables, potenciant la convivència i el bon veïnatge.

Les actuacions concretes associades a l’Estratègia 4 són:
Finançables:
7.1 Programes d'esport i salut / 7.3 Programes per a la cohesió social, la diversitat i la convivència / 7.4 Programes de
dinamització comunitària, promoció xarxa associativa i participació ciutadana / 7.5 Programa de foment del comerç de
proximitat / 7.6 Programa de formació i inserció laboral per a col·lectius vulnerables / 7.7 Programa d'Espai Familiar / 6.1
Transversalitat de gènere en el disseny, execució i avaluació del PII
No Finançables:
B.2 Accions d’atenció i formació a persones nouvingudes / B.3 Programa de violència masclista / B.4 Projecte de prevenció a la
infància / B.5 Local de benestar social a Plaça Espanya / C.1 Projecte Roda / C.2 Intermediació Laboral / C.3 Programes de
Formació / C.4 Plans d’ocupació / C.5 Serveis a les empreses / D.1 Pla supramunicipal de prevenció de drogodependències i
hàbits saludables / D.2 Projecte d’intercanvi de xeringues / F.2. Fira de Nadal i d’Entitats / G.1. Incorporació de la figura dels
agents cívics / G.2. Cursos de seguretat viària
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C1.2. BELLAVISTA, UN NUCLI URBÀ DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS INTEGRAT AL MUNICIPI
Estratègia 5.
Superació de la via del ferrocarril per a permetre una xarxa pública sense discontinuïtats, millorant la relació amb la
resta del teixit urbà (escala estructural)
La problemàtica de Bellavista deguda a l’aïllament i a la segregació urbana provocada per les infraestructures barrera, i en
especial la via del ferrocarril, va més enllà de l’abast que pot tenir el present projecte. Una estratègia global a més llarg
termini ens permet fixar un horitzó futur per a Bellavista, que encara que superi en el temps, en l’àmbit i en nombre
d’actuacions al projecte d’intervenció integral, permet concretar quines són aquelles prioritats per tal de produir una primera
transformació significativa.
La via del ferrocarril suposa actualment una barrera entre Bellavista i la resta de ciutat construïda. Els únics punts de contacte
actual són:
1. El pont de Bellavista, a l’alçada de l’estació de Renfe.
2. La passera, exclusivament de vianants i no accessible, a l’alçada del carrer Ponent.
3. El túnel de connexió amb Corró d’Avall, format per una doble galeria, una per a vehicles i una per a vianants.
El túnel de connexió presenta mancances molt importants: la galeria de vehicles és molt petita, permet només el pas d’un
turisme i no és apte ni per a furgonetes ni per a autobusos. L’accés de vianants no és accessible ja que s’ha de produir a través
d’escales.
El pont de Bellavista i el túnel de Corró d’Avall, disten gairebé un quilòmetre, i la passera de vianants està situada a 280m del
pont de Bellavista. Analitzats els tres punts de pas, podem afirmar que l’únic accés amb condicions per a produir el pas a banda
i banda de la via del ferrocarril és el Pont de Bellavista, en l’actualitat un “embut” on conflueixen la majoria de circulacions.
Cal destacar que les aportacions de participació ciutadana, fetes amb dones i joves, han assenyalat tots tres àmbits
com a punts negres de pas o d’inseguretat ciutadana (Veure plànol B5.2 a l’apartat B.5 del document). En el cas del túnel,
no només pel fet de ser soterrat sinó també perquè tot el camí es produeix en una àrea no urbana amb nul·la activitat; a la
passera per la incomoditat de les escales; i al pont de Bellavista, tot i ser un punt central, per les trobades de grups de joves
que en certes franges horàries poden incomodar al vianant.
Aquesta realitat accentua l’aïllament de Bellavista i mostra que la gran majoria de veïns i veïnes, si poden, produeixen les seves
entrades i sortides al barri, a través del vehicle privat.
Les previsions municipals per a millorar la barrera que representa el ferrocarril, són diverses:
En primer lloc i com s’ha comentat anteriorment, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal preveu la creació d’un nou pas sota
la via del ferrocarril a l’alçada del carrer Cellecs, i el desenvolupament urbanístic d’aquest àmbit estratègic (Can Jep) per tal
que la transició entre Bellavista i Corró d’Avall es produeixi amb un continu urbà.
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A continuació es llisten el seguit d’actuacions previstes per a Bellavista en un futur mig, incloent tant Actuacions Finançables
pel Projecte d’Intervenció Integral, com altres actuacions urbanístiques i socials no incloses en aquest projecte (marcades com
a N.F.); però necessàries per a entendre l’estratègia global d’acció. A la pàgina del costat, s’adjunta la mapificació de les
actuacions.
Camp 1. Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds
URBANITZACIÓ DE L'EIX CÍVIC CENTRAL DE BELLAVISTA
N.F.
1.1
1.2
N.F.
N.F.
N.F.

PLAÇA ESPANYA
Urbanització de Plaça Espanya
PLAÇA DE L'ESBARJO
Urbanització de Plaça de l'Esbarjo
PASSEIG D'ANDALUSIA
Urbanització Passeig d'Andalusia. Fase 1
Urbanització Passeig d'Andalusia. Fase 2
PLAÇA MAJOR
Urbanització Plaça Major. Fase 2
PLAÇA NOVA
Aparcament públic soterrat a la Plaça Nova
Urbanització Plaça Nova
Espai cívic a la Plaça Nova

Camp 2. Rehabilitació i equipament dels elements col.lectius dels edificis
HABITABILITAT
2.1
Programa d'ajuts a la rehabilitació
Suport i mediació a les comunitats de veïns
Camp 3. Provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu
EQUIPAMENTS
3.1
Espai cívic i social a l'illa d'equipaments del carrer Roselló
Adequació de l'escola d'adults per a casal Juvenil i Infantil al carrer Roselló
Rehabilitació del pati del casal Juvenil i Infantil al carrer Rosselló
3.2
Adequació de diversos locals de Bellavista per a ús cívic i social
Punt d'acollida i atenció al nouvingut, al carrer Aragó
Adequació i remodelació d'un nou punt d'atenció i Centre de Recursos per a dones (PADI) al carrer Cardedeu
Nous mòduls de vestidors al camp de futbol-7
Adequació per a la oficina de barris a Plaça Espanya
PLAÇA NOVA
3.3
Espai cívic a la Plaça Nova
Urbanització Plaça Nova
Camp 4. Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis
4.1
4.2

Instal.lació d'una xarxa de WIFI a Plaça Espanya i Plaça Major; i un altra de WIMAX
Instal.lació i dinamització d'un punt d'accés a Internet al nou Espai Cívic

Camp 5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà
5.1
5.2

Carril bici circular d'aproximació als equipaments i a la resta del municipi
Construcció d'un nou col.lector o dipòsit de tempesta i retenció d'aigües pluvials

Camp 6. Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments
6.1

Adequació i remodelació d'un nou punt d'atenció i Centre de Recursos per a dones (PADI) al carrer Cardedeu
Transversalitat de gènere en el disseny execució i avaluació de les actuacions contingudes en el PII
Urbanisme i Gènere. Cicle de conferències i Tallers

Camp 7. Programes que comportin millora social, urbanística i econòmica
PROGRAMES PER A LA DINAMITZACIÓ, COHESIÓ SOCIAL, LA DIVERSITAT I LA CONVIVÈNCIA
7.1
Programes d'esport i salut
Obertura dels patis escolars i equipaments públics per a la pràctica esportiva lliure durant el cap de setmana
Programa salut i esport a les escoles
Programa de manteniment, salut i esport per a la gent gran "No t'aturis"
Cross training. Programa d'entrenaments grupals i cross al Parc del Mirador
N.F. "Fent camí". Passejades per a dones
7.2
Programa de suport i mediació a les comunitats de veïns
7.3
Programes per a la cohesió social, la diversitat i la convivència
Programa d'acollida
Foment i diversitat de les relacions inter-culturals
7.4
Programes de dinamització comunitària, promoció xarxa associativa i participació ciutadana
Dinamització socio-cultural de l'Espai Carrer
Pla de participació ciutadana i foment del teixit social
Programa de foment de les relacions intergeneracionals i veïnals
7.5
Programa de foment del comerç de proximitat
7.6
Programa de formació i inserció laboral per a col.lectius vulnerables
7.7
Programa d'Espai Familiar
7.8
Programa de comunicació
7.9
Gestió del projecte d'intervenció integral
Camp 8. Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
MILLORA DE LA CONNEXIÓ AMB LA RESTA DE LA CIUTAT CONSTRUÏDA: ACCESSOS A LA VIA DEL FERROCARRIL
N.F.
N.F.
8.1
8.2
N.F.
N.F.

ACCÉS 1: MILLORA DE L'ACCÉS ACTUAL SOTERRAT A LA VIA
Adequació del tram nord del carrer Aragó per tal de millorar l'accessibilitat
Substitució del doble pas soterrat existent per un nou caixó sota el ferrocarril
ACCÉS 2: NOVA PASSERA PER A VIANANTS
Nova passera per a vianants i bicicletes de doble connexió: als equipaments esportius, i al parc lineal de la via
ACCÉS 3: MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DE LA PASSERA EXISTENT
Miillora de la passera existent a l'alçada del passatge de Ponent a través de dos ascensors exteriors
ACCÉS 4: ESPAI PÚBLIC DE NOVA CENTRALITAT ADJACENT A L'ESTACIÓ
Urbanització de la nova plaça de l'estació a través del cobriment de l'aparcament d'ADIF
Aparcament privat d'ADIF
Carril bici circular d'aproximació als equipaments i a la resta del municipi
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C2. FORMA DE GESTIÓ DE LA PROPOSTA D’ACTUACIÓ

C. PROPOSTA D’ACTUACIÓ

Per a la gestió del Projecte d’Intervenció Integral del barri de Bellavista es preveu la GESTIÓ PEL MATEIX AJUNTAMENT, amb
la creació d’una organització diferenciada.

C1. Estratègia i prioritats
C2. Forma de gestió de la proposta d’actuació
C3. Revisió dels resultats de l’actuació
C4. Valoració dels requeriments de continuïtat i
manteniment
C5. Calendari de desplegament del projecte
C6. Aspectes financers
C7. Cooperació
C8. Conclusions
C9. Altres intervencions públiques en el mateix
àmbit
C10. Detall d’actuacions concretes

Per tal d’impulsar el PII de manera transversal, amb la participació de diferents serveis de l’ajuntament, així com d’altres ens o
organitzacions, és imprescindible que existeixi un suport clar i decidit dels òrgans polítics de decisió i per tant es planteja que
aquesta estructura depengui funcionalment directament de l’àrea d’alcaldia.
Des de l’Oficina es durà a terme la coordinació, gestió i seguiment del Projecte, i ha d’ésser l’òrgan encarregat de garantir la
màxima agilitat en la presa de decisions, el treball transversal i en xarxa entre els diferents serveis i agents implicats, així com la
màxima coordinació i participació de les diferents àrees i serveis de l’Ajuntament en l’execució del conjunt d’actuacions i
programes proposats en el Projecte.

Per al correcte desenvolupament de la gestió de les actuacions contingudes en el PII, l’Oficina estarà formada els següents
perfils professionals:
• DIRECTOR/A, persona encarregada de desenvolupar les tasques de coordinació entre els nivells polítics i tècnics, i de dirigir
el projecte i coordinar la presentació de les justificacions corresponents a la Oficina de Barris de la Generalitat, Es preveu que la
persona que desenvolupi aquesta tasca estigui adscrita directament a l’ens gestor del PII, i amb dedicació completa.
• GESTIÓ DE L’ÀMBIT URBANÍSTIC: Es preveu que es desenvolupi a través de l’empresa pública municipal LES
FRANQUESES ENTORN VERD, S.A, que s’ocuparà de la gestió del projecte en la seva vessant urbanística, d’execució
d’obres de les actuacions relacionades amb l’espai públic, els equipaments, i el foment de la rehabilitació d’edificis. El Gestor
d’aquest àmbit serà el Gerent de l’empresa municipal, i per al desenvolupament de les tasques necessàries es comptarà amb la
infraestructura de l’empresa (arquitecte superior, tècnic mig comptable i personal administratiu). Totes aquestes persones
dedicaran mitja jornada a la gestió de les actuacions contingudes en el PII.
• GESTIÓ DE L’ÀMBIT SOCIAL, es preveu que es desenvolupi a través d’una persona encarregada de gestionar i realitzar el
seguiment de les actuacions de millora social i econòmica (mediació, promoció econòmica, dinamització comercial, participació,
etc.). Es preveu que la persona que desenvolupi aquesta tasca estigui adscrita directament a l’ens gestor del PII i amb
dedicació completa la gestió de les actuacions contingudes en el PII.
• SERVEI D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ, destinat a informar de totes les actuacions incloses en el projecte, previsions d’inici i
finalització, afectacions, etc. Es preveu que estigui format per una persona, que dedicarà el 50% de la seva jornada a aquesta
tasca.

EMPLAÇAMENT DE L’OFICINA
Partint de la premissa que la informació ha de ser propera a la ciutadania, es planteja la ubicació de l’Oficina dins l’àrea
d’intervenció del projecte, per tal d’afavorir les relacions de proximitat amb els veïns, i tenir informació de primera mà de la
realitat del barri. Es busca crear una finestreta única que integri tota la informació del projecte i, alhora, serveixi de punt de
referència pels veïns i veïnes del barri, així com pels agents socials i econòmics del territori.
Es preveu instal·lar aquesta oficina a Plaça d’Espanya, al centre del Barri de Bellavista. El local acollirà dos usos molt
compatibles: l’Oficina de Benestar Social, que preveu traslladar-s’hi properament (Veure actuació B.5 a l’Apartat C9. Actuacions
No Finançables), i l’Oficina de Barris, que haurà d’adaptar part del local a les seves necessitats (Actuació 3.2). L’Ajuntament
disposa del local en règim de lloguer per un termini de 10 anys, que finalitza el febrer de l’any 2019.
Es preveu un programa funcional i una distribució aproximada segons el següent gràfic :
Plaça Espanya, 5
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Un vestíbul d’atenció al públic d’uns 25m2, una àrea de treball i atenció al ciutadà d’uns 35m2, tres despatxos o sales de
reunions de 10m2 cadascuna, una àrea de personal també de 10m2 i dos serveis sanitaris, un d’ells adaptat, de 7m2.
MECANISMES DE COORDINACIÓ:
Mecanismes de coordinació interna:
La gestió del PII necessita de la coordinació i implicació de diferents àrees i serveis de l’ajuntament tant a nivell polític com
tècnic, per això es proposa la creació, de mecanismes de coordinació per fer el seguiment de les actuacions a realitzar, prendre
decisions sobre aquelles actuacions de caràcter més estratègic i vetllar per la transversalitat dins del Projecte:
GRUP DE TREBALL INTEGRANTS DE L’OFICINA TÈCNICA.:Format pel Director/a de l’Oficina, el gestor/a urbanista, el
tècnic/a de polítiques socials. Es reunirà setmanalment.
Objectius:
- Planificació de les tasques a realitzar
- Confecció dels calendaris de treball
GRUP DE TREBALL DE SEGUIMENT TÈCNIC. Format pel Coordinador General, el Director/a de l’Oficina i els caps de les
següents àrees de l’Ajuntament:
- Polítiques socials i sanitat.
- Dinamització econòmica, treball i comerç.
- Cultura, Educació, Infància i Joventut.
- Política Territorial i Obra Pública.
- Serveis Municipals i Medi Ambient.
- Participació Ciutadana
Les reunions tindran caràcter mensual.
Objectius:
- Coordinar l’actuació de l’oficina de barris amb les àrees de l’Ajuntament que intervindran en el projecte.
- Fer un seguiment dels programes i actuacions.
- Donar suport tècnic i jurídic pel desenvolupament de les accions.
- Estudiar els mecanismes d’agilitzar els procediments administratius i repensar circuits.
Mecanismes de coordinació externa:
Per a l’execució del projecte s’han d’aprofitar tots els recursos disponibles de l’entorn. Per això, en el procés d’implementació i
seguiment de les actuacions que configuren el PII, s’ha de coordinar la participació de:
- Altres administracions que tinguin prestin suport per a l’execució de les actuacions definides en el PII (Generalitat de
Catalunya, Diputació de Barcelona...).
- Agents socials i econòmics implicats, directament o indirectament, en l’execució de les actuacions.
- Ciutadania, tal i com es desenvolupa en el Pla de Participació Ciutadana.
- Comitè d’Avaluació i Seguiment, d’acord amb les especificacions de la Llei de Barris, del que formaran part membres de
diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, de l’ajuntament i de les entitats veïnals.

JUSTIFICACIÓ DE LA VIABILITAT DEL PROJECTE:
L'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès presenta un projecte viable i realista per a donar resposta a les problemàtiques del
barri, i alhora coherent amb la capacitat econòmica municipal.
El quadre adjunt, té per objecte estimar la capacitat de l'Ajuntament per a fer front a les obligacions derivades del Projecte
d'Intervenció Integral proposat, tant des del punt de vista de l'increment d’endeutament, com de la despesa corrent que el
mateix pot generar.
L'estimació parteix de :

-

Estalvi brut de la darrera liquidació Obligacions derivades de l'endeutament actual pels propers exercicis.

-

Pressupost del Projecte d'Intervenció Integral, diferenciant la despesa a finançar amb ingressos corrents de la que
generarà nou endeutament ( amb estimació de les obligacions per interessos i amortització en els propers
exercicis)

-

Provisions pressupostàries anuals previstes per afrontar les contractacions de les actuacions del Projecte
d'Intervenció Integral (més enllà de l'anualitat en la que es preveu efectuar la justificació econòmica al Fons de
Barris).

El càlcul, s'efectua a partir de l'estalvi brut de la darrera liquidació, minorat per les obligacions derivades de l'endeutament (tant
actual com futur, generat pel Projecte d'Intervenció Integral) i les noves despeses corrents que generarà el Projecte de Barris.
El resultat final estima l'import d'ingressos corrents que cal augmentar en els exercicis analitzats, per tal de fer viable el Projecte
de Barris, sense incórrer en el risc d'Estalvi Net negatiu al tramitar les operacions d'endeutament previstes.
D'acord amb l'estimació que s'aporta, el municipi de Les Franqueses del Vallès gaudeix d'un molt bo estalvi brut, que
fa que el increment d'ingressos corrents necessari per suportar el Projecte d'Intervenció Integral del barri de
Bellavista, sigui clarament assumible per part d'aquest Ajuntament.
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En Joaquim Bach Fabrego, Interventor de l'Ajuntament, a requeriment del Departament de PTOP de la Generalitat de
Catalunya, efectua el següent anàlisis per a determinar la capacitat de l'Ajuntament per fer front a futures aportacions
requerides per projectes de Pla de Barris de Les Franqueses del Vallès 2010-2019:
Comptes anuals del darrer exercici liquidat. Exercici 2008. Data Aprovació 16 Juliol 2009.
Liquidació del pressupost d'ingressos (drets reconeguts nets)
1 Capítol 1

6.887.828,90

2 Capítol 2

710.030,07

3 Capítol 3

2.925.957,39

4 Detall del capítol 3: contribucions especials i quotes d'urbanització
5 Capítol 4

4.041.103,00
552.011,93

6 Capítol 5
8 Capítol 6

0,00

9 Capítol 7

10.132.919,29

10 Capítol 8

0,00

11 Capítol 9

825.000,00

Liquidació del pressupost de despeses (obligacions reconegudes netes)
12 Capítol 1

3.702.107,88

14 Capítol 2

5.084.508,54

16 Capítol 3

493.045,56

17 Capítol 4

3.847.660,86

20 Capítol 6

23.615.912,53

21 Capítol 7
22 Capítol 8
23 Capítol 9

904.666,98

Estat del romanent de tresoreria
29 Fons líquids

4.223.914,89

30 Drets pendents de cobrament (31 + 32 + 33 - 34)

22.294.459,34
9.070.977,11

31

del pressupost corrent

32

de pressupostos tancats

33

d'operacions no pressupostàries

34

cobraments realitzats pendents d'aplicació

10.015.623,33
3.155.595,72
-52.263,18

35 Obligacions pendents de pagament (36 + 37 + 38 - 39)

15.824.605,90
8.623.562,38

36

del pressupost corrent

37

de pressupostos tancats

38

d'operacions no pressupostàries

39

pagaments realitzats pendents d'aplicació

808.330,32
6.773.071,28
380.358,08

40 Romanent de tresoreria total (29 + 30 - 35)

10.693.768,33
1.609.219,56

41 Saldos de dubtós cobrament
42 Excés de finançament afectat

6.209.832,33

43 Romanent de tresoreria per a despeses generals (40 - 41 - 42)

2.874.716,44

Estalvi brut
50 Ingressos corrents no finalistes a inversions (1+2+3-4+5+6)
51 Despesa corrent no financera (12+14+17)

15.116.931,29
12.634.277,28

52 Estalvi brut (50-51)

2.482.654,01

Obligacions derivades del deute viu actual a llarg termini
60 Exercici 2010

Interessos

Amortitzacions

61 Exercici 2011

270.000,00
241.000,00

900.000,00
870.000,00

62 Exercici 2012

217.000,00

782.000,00

63 Exercici 2013

196.000,00

704.000,00

64 Exercici 2014

176.000,00

633.000,00

65 Exercici 2015

158.000,00

570.000,00

Projecte Pla de Barris

Despesa

Corrent

70 Total aportació externa Llei barris
71 Total aportació municipal

100%

d'inversió

1.300.463,00

4.081.820,00

1.300.463,00

4.081.820,00

72 Anualitat 2011

8,45%

109.889,12

344.913,79

73 Anualitat 2012

17,72%

230.442,04

723.298,50

74 Anualitat 2013

17,72%

230.442,04

723.298,50

75 Anualitat 2014

56,11%

729.689,79

2.290.309,20

Finançament despesa d'inversió
80 Total
81 Anualitat 2011
82 Anualitat 2012
83 Anualitat 2013
84 Anualitat 2014

Endeutament

:
:
:
:

85 Finançament aportació no cobrada

Ing. Corrents

altres

3.181.820,00

900.000,00

0,00

194.913,79

150.000,00

0,00

523.298,50

200.000,00

0,00

473.298,50

250.000,00

0,00

1.990.309,20
1.787.428,98

300.000,00

0,00

Obligacions derivades de l'endeutament previst
tipus interès
Operació 4018

anys

Interessos

3,00%

Amortitzacions

10

91 Anualitat 2011

5.847,41

17.002,43

92 Anualitat 2012

5.337,34

17.512,50

93 Anualitat 2013

4.811,97

18.037,88

94 Anualitat 2014

4.270,83

18.579,01

95 Anualitat 2015

3.713,46

19.136,38

92 Anualitat 2012

15.698,96

45.647,59

93 Anualitat 2013

14.329,53

47.017,02

94 Anualitat 2014

12.919,02

48.427,53

95 Anualitat 2015
Operació 4020

11.466,19

49.880,36

93 Anualitat 2013

14.198,96

41.286,07

94 Anualitat 2014

12.960,37

42.524,65

95 Anualitat 2015

11.684,63

43.800,39

94 Anualitat 2014

59.709,28

173.615,68

95 Anualitat 2015

54.500,81

178.824,15

Operació 4019

Operació 4021

Operació 4022

3,00%

aportació municipal

aportació externa

10

3,00%

10

3,00%

10

3,00%

95 Anualitat 2015

53.622,87

Increment d'ingressos corrents (o disminució de despesa corrent no financera) necessari
per suportar el Pla de Barris
Nova Despesa Fin. amb I.C.

Càrrega Financ.

Inc. d'ingressos

100 Exercici 2011

259.889,12

1.133.849,84

0,00

101 Exercici 2012

430.442,04

1.083.196,39

0,00

102 Exercici 2013

480.442,04

1.039.681,41

0,00

103 Exercici 2014

1.029.689,79

1.182.006,37

0,00

104 Exercici 2015

0,00

1.154.629,24

0,00

Aquest Ajuntament disposa de capacitats suficients, si es prenen els acords polítics escaients, per a assolir els increments
d’ingressos resultants, en els exercicis indicats.
JOAQUIM BACH I FABREGO, l’Interventor
Les Franqueses del Vallès, a 30 de març de 2010
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C3. REVISIÓ DELS RESULTATS DE L’ACTUACIÓ

C. PROPOSTA D’ACTUACIÓ

El conjunt de les actuacions que es proposen en el marc del PII Bellavista estan pensades amb l’objectiu de millorar la qualitat
de vida al barri de Bellavista, donant resposta a una sèrie de problemàtiques i deficiències en àmbits molt diversos (espai
públic, social, econòmic,..) i que requereixen una estratègia global d’intervenció i una mirada amb un objectiu més enllà de la
solució a les problemàtiques puntuals i quotidianes.

C1. Estratègia i prioritats
C2. Forma de gestió de la proposta d’actuació
C3. Revisió dels resultats de l’actuació
C4. Valoració dels requeriments de continuïtat i
manteniment
C5. Calendari de desplegament del projecte
C6. Aspectes financers
C7. Cooperació
C8. Conclusions
C9. Altres intervencions públiques en el mateix
àmbit
C10. Detall d’actuacions concretes

Les actuacions urbanístiques volen fer de l’espai públic i el seus equipaments, un punt de trobada de la població, que faciliti la
interacció i la creació de xarxes entre diferents agents del territori. La millora de les places i els carrers del barri ha de portar
també a un increment de la vida social i dinamisme comercial, que influirà a la vegada en l’establiment de més relacions de
confiança entre els seus habitants, millorant-ne així la seva percepció de seguretat.
La millora de l’entorn urbà, tant a nivell de l’espai públic com la millora dels habitatges privats, amb programes d’ajuts a la
rehabilitació, de supressió de barreres arquitectòniques, etc; ha de contribuir a fer del barri un espai més agradable i embellit,
també més confortable i segur, adaptat a les necessitats de diversos col·lectius. També les actuacions globals a nivell
d’urbanització i mobilitat, com la construcció d’una nova passera de vianants, instal·lació d’ascensor públic i rampa, carril bici,
etc; milloraran considerablement la connectivitat del barri i permetran trencar aquest distanciament i aïllament físic amb la resta
del municipi.
La construcció d’un nou col·lector o dipòsit de tempesta i retenció d’aigües pluvials és una actuació molt esperada per a la
millora del benestar dels veïns de l’entorn i dignificació del barri en general.
D’altra banda tots els programes socials, de dinamització comunitària, socioculturals, d’incorporació de les noves tecnologies al
barri, i de treball i comerç que es posaran en marxa han de suposar el gir cap a la millora del barri, fent atenció a la diversitat de
persones que hi viuen, amb actuacions per a millorar les condicions de vida dels més vulnerables, potenciant la convivència i el
bon veïnatge.
Les pròpies característiques multidisciplinaris del projecte i el fet de tractar-se d’actuacions que reforcen un procés global que
pretén millorar el barri i apropar-lo a la resta del municipi, amb actuacions diverses que operen al mateix territori fa que els
mecanismes de valoració d’impacte del conjunt del projecte siguin complexes i en ocasions difícilment segregables de les
valoracions globals sobre la transformació de Bellavista.
Tot i així s’ha intentat articular una proposta d’avaluació, que permeti una valoració a nivell macro, obtenint informació sobre els
resultats globals en cada camp d’actuació, i a nivell micro, amb una proposta d’indicadors per a cadascuna de les actuacions.
L’avaluació és un exercici sempre important en el procés de planificació i execució de polítiques públiques, però en un PII
esdevé un element clau i imprescindible per tal de poder orientar les actuacions al llarg del projecte i assegurar la seva
efectivitat al llarg dels quatre anys de desenvolupament. Així doncs entenem l’acció d’avaluar com un procés, no un acte
localitzat i puntual, sistematitzat, amb uns criteris de recollida i anàlisi de la informació. L’avaluació del PII ha de conduir a
valorar els resultats de les actuacions plantejades amb la intenció de descobrir les seves limitacions respecte a un disseny per
expectativa ideal o prefigurada, arribant a unes conclusions/resultats, i així poder decidir sobre les mesures o solucions que
produeixin millores.
L’articulació de l’avaluació i seguiment es farà a partir dels següents mecanismes:
-

Model d’indicadors: indicadors per a cada actuació concreta
Visites in situ
Enquestes de satisfacció
Sistema de suggeriments (bústia de suggeriments)

Seguidament plantegem una proposta d’indicadors a nivell macro, per a cadascun dels àmbits d’actuació:
Camp1: Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds
Indicadors de realització:
-

Superfície de l’espai públic rehabilitat
% pressupost compromès
M2 d’espai verd existent en aquests espais públics rehabilitats
Superfície espai públic equipat

Indicadors d’impacte o resultat:
-

% població local beneficiària de les millores segons perfil: edat i sexe.
Millora de l’impacte urbà.
Millora de la percepció de seguretat a l’espai públic.
Increment de l’activitat a l’espai públic ( actes organitzats, segons tipus: esportiu, cultural,
veïnal,..)
Diversitat de persones que fan ús dels nous espais públics ( segons franges horàries i segons
espais)
Índex de satisfacció de les persones beneficiàries

Camp2: Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis
Indicadors de realització:
-

% pressupost compromès
Nombre d’edificis rehabilitats
Classificació de les rehabilitacions segons tipus, percentatges

Indicadors d’impacte o resultat:
-

% població local beneficiària de les millores segons perfil: edat i sexe.
% població de rendes baixes beneficiària de l’ajut
Millora de la imatge urbana
Nivell de satisfacció persones beneficiàries
Nivell de satisfacció de la població del barri.
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Camp 3: Provisió d’equipaments per a ús col·lectiu
Indicadors de realització:
-

% pressupost compromès
M2 Equipaments renovats
M2 Equipaments equipats
M2 Equipaments nova creació

Indicadors d’impacte o resultat:
-

% població local beneficiària de les millores segons perfil: edat i sexe.
Programes i serveis desenvolupats en aquests nous equipaments
Nombre d’usuaris de cadascun d’aquests equipaments, segons perfils: edat, sexe, origen,...
Llocs de treball creats

Camp4: Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis
Indicadors de realització:
-

% pressupost compromès
M2 de creació de xarxa Wifi a l’espai públic
Nombre d’ordinadors amb connexió a internet al nou Espai Cívic

Indicadors d’impacte o resultat:
- Índex de satisfacció de les persones beneficiàries
- % població beneficiària de la xarxa de connexió lliure wifi a l’espai públiic
Nombre usuaris del punt d’accés lliure a Internet a l’Espai Cívic.
Camp5: Foment de la sostenibilitat en el desenvolupament urbà
Indicadors de realització:
-

% pressupost compromès
Metres de carril bici construït

Indicadors d’impacte o resultat:
- % població local beneficiària de les millores amb el col·lector
- Millora de l’impacte urbà.
- Usuaris del carril bici, segons perfil de població.
Índex de satisfacció de les persones beneficiàries.
Camp6: Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i els equipaments
Indicadors de realització:
-

% pressupost compromès
Nombre actuacions materialitzades

Indicadors d’impacte o resultat:
-

Índex de satisfacció de les persones beneficiàries
Enquesta percepció de seguretat al carrer ( dones)
Creació nous grups o associacions de dones
Participació de les dones en la vida del barri i en la vida associativa
Usuaris del servei Familiar, segons programa i perfil de la població

Camp7: Programes per a al millora social, urbanística i econòmica del barri
Indicadors de realització:
-

% pressupost compromès
Actuacions d’intermediació en comunitats

Indicadors d’impacte o resultat:
-

Nombre de persones beneficiàries segons programa i perfil de població.
Índex de satisfacció de les persones beneficiàries.
Increment d’activitats al barri
Increment de persones associades o participants al teixit social del barri
Increment de l’obertura de nos comerços
Creació nous llocs de treball
Percentatge d’activitats amb població de diversos orígens. Iniciatives socials.

Camp8: Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
Indicadors de realització:
-

% pressupost compromès
Nombre d’actuacions realitzades

Indicadors d’impacte o resultat:
-

Nombre de persones beneficiàries, segons perfils
Índex de satisfacció de les persones beneficiàries
Nombre mitjà d’usuaris diaris per a cadascun de les noves construccions: passera, rampa, carril
bici, ascensor.

Els indicadors per actuacions es troben detallats a l’apartat de les fitxes resum d’actuacions, al capítol C10.
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Objectius

Estratègies

Objectius estratègics

1. Reconeixement d'un
eix cívic central

Convertir Passeig Andalusia i Plaça Major en l'espai
identitari de Bellavista
Estructuració de la vialitat
Indicadors de realització i impacte
Afavorir a través d'un espai públic central, la identitat i Dotació d'Eix Cívic Central, amb prioritat per a
sentiment de pertinença al municipi
vianants
Enquestes a la població

Objectius operatius

Quantificació

Dotació d'espais de trobada i interrelació
2. Elements atractors de Promoció de compatibilitat d'usos i col·lectius en
gent i d'activitat
l'espai públic

Millora de l'espai públic existent i dotació de
nous equipaments de proximitat

Millora de la seguretat i confortabilitat dels veïns
3.Rehabilitació d'edificis
i instal.lació d'ascensors
Millora de les condicions d'habitabilitat a Bellavista
Suport a les comunitats de propietaris
Potenciació de l'orgull de pertinença mitjançant la
millora de l'habitatge
Millora del paisatge urbà

Cohesió social

Prevenir l'exclusió social

Millorar la qualitat de vida de
les persones que hi viuen:
BELLAVISTA, UN NUCLI
URBÀ ACTIU, VIU I AMB
PROJECCIÓ DE FUTUR

Promoció Econòmica
Salut

EXTERIOR

6. Millora de
l'accessibilitat i
supressió de barreres
arquitectòniques

En 4 anys, aconseguir que un 50% dels
edificis amb necessitats de rehabilitació,
sol·licitin i gestionin les millores
En 4 anys, instal.lar 10 ascensors en edificis
del barri

Nombre de sol.licituds d'ajuts
tramitades
Nombre de sol.licituds d'ajuts
tramitades

Reducció de l'índex de persones amb risc
d'exclusió social

Dada estadística: Seveis Personals

Increment del nombre de persones que no
són veïns/es de Bellavitsa que es desplacen
al barri per algun acte o activitat concreta

Persones inscrites en programes
Dada estadística: Policia Local

Enquestes a la població

Fer que les entitats i la gent del barri esdevinguin
protagonistes i liders de canvi
Fomentar el teixit social i la implicació dels veïns/es
en la transformació de l'entorn i en els projectes de
barri i de municipi

En 4 anys, incrementar en 4 el nombre
d'entitats de Bellavista

Millorar i dotar d'equipaments i infraestructures al
barri que permetin el desnvolupament d'activitats i
programes comunitaris i de relació entre veïns/es.

Increment del nombre de processos o espais
de participació al barri i també el nombre de
participants
Dada estadística: Seveis Municipals

Increment de la coordinació entre entitats del Nombre d'activitas realitzades de
barri i amb la resta d'entitats del municipi.
forma conjunta

Enfortir i consolidar la trama del comerç del barri

Reducció de la taxa d'aturats
Increment el percentatge de joves que
Fomentar l'ocupació i l'auto-ocupació
s'apunten a programes formatius
Augmentar i estendre el nivell formatiu, sobretot entre Reducció del percentatge d'analfabetisme
els joves i els col· lectius més vulnerables
entre els menors de 65 anys
Increment el nombre de persones provinents
Facilitar la incorporació dels col·lectius vulnerables al de col·lectius vulnerales que s'incorporen al
mercat de treball
mercat de treball
Increment de la taxa d'activitat femenina
Increment del nombre d'iniciatives i activitats
Promoció de l'esport com a eina de inter-relació entre compartides entre persones de diversos
col.lectius
origens
Increment de la percepció subjectiva que
Millora de l'autoestima de les persones
tenen les persones sobre si mateixes
Millora del coneixement de l'entorn del barri i del
municipi
Increment del percentatge de persones que
realitzan activitats físiques i assisteixen a
Foment d'habits saludables entre la població
xerrades sobre salut

Dada estadística: Seveis Municipals

Dada estadística
Dades Oficina de Gestió
Nombre de persones inscrites als
cursos de formació

Dada Serveis Municipals
Dada estadística

Persones inscrites en programes
Enquestes a la població
Enquestes a la població
Dades Municipals

Increment del nombre de persones que no
són veïns/es de Bellavitsa que es desplacen
al barri

Enquestes a la població

Reducció de l'ús del vehicle privat

Reducció del percentatge de l'ús del vehicle
privat en desplaçaments curts

Dades Municipals i enquestes a la
població

Promoció dels recorreguts per a vianants

Eliminació de les barreres arquitectòniques
més importants de Bellavista

Indicadors de realització i impacte

Promoció de l' "accessibilitat per a tothom"

Millora dels desplaçaments pel barri

Enquestes a la població

Promoció dels recorreguts a peu o en bicicleta

Creació d'un anell verd de carril bici que
permeti desplaçaments a mitja distància

Indicadors de realització i impacte

Reducció de l'ús del vehicle privat

Reducció del percentatge de l'ús del vehicle
privat en desplaçaments curts

Dades Municipals i enquestes població

5. Superació de la via del
Millora de la relació de Bellavista amb la resta del
ferrocarril
municipi
Millora de la connexió i accessibilitat per a vianants
Millora de la percepció de la seguretat
Eliminar l’aïllament i la
fractura física i social
respecte els altres nuclis
urbans: BELLAVISTA, UN
NUCLI URBÀ DE LES
FRANQUESES INTEGRAT A
LA RESTA DEL MUNICIPI

Enquestes a la població

Increment del nombre d'iniciatives i activitats
Promocionar la convivència ciutadana i les relacions compartides entre persones de diversos
veïnals
orígens
Promoure el coneixement i l'intercanvi cultural
Reducció del nombre de fets delictius

Promoure l'apropament a Bellavista de franquesins
d'altres nuclis del municipi

Participació

INTERIOR

4. Regenerar el
teixit social

Indicadors de realització i impacte

7. Foment de la
sostenibilitat
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Agents encarregats de l’avaluació i seguiment del PII Bellavista:
- Oficina de Barris
Serà l’òrgan encarregat de la centralització del seguiment i avaluació del PII. És qui farà tota la tasca de recollida de la
informació i gestió d’aquesta a partir dels indicadors.
- Comissió de Seguiment
La Comissió de Seguiment és un òrgan format per diverses institucions i agents de control i seguiment de tot el projecte
d’intervenció integral. En formen part el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya,
altres departaments de la Generalitat de Catalunya, representants veïnals, l’Ajuntament, ...
- Comissió de Bellavista (formada per veïns/es i entitats)
Finalment, l’Ajuntament és l’òrgan que portarà a terme totes les tasques d’anàlisi i difusió de les dades, així com de
redreçament del projecte en el cas que sigui necessari.

C4. VALORACIÓ DELS REQUERIMENTS DE CONTINUÏTAT I MANTENIMENT

C. PROPOSTA D’ACTUACIÓ

Tenint en compte l’exigència de finançament un cop executades les actuacions incloses en el Projecte d’Intervenció Integral,
s’agrupen les actuacions del projecte en les següents categories:

C1. Estratègia i prioritats
C2. Forma de gestió de la proposta d’actuació
C3. Revisió dels resultats de l’actuació
C4. Valoració dels requeriments de continuïtat i
manteniment
C5. Calendari de desplegament del projecte
C6. Aspectes financers
C7. Cooperació
C8. Conclusions
C9. Altres intervencions públiques en el mateix
àmbit
C10. Detall d’actuacions concretes

1. Actuacions que mantindran continuïtat sense recursos addicionals (formen part d’actuacions estables i
actualment finançades):
- Les actuacions d’urbanització 1.1, 1.2 són objecte actualment de manteniment bàsic. La millora que permetrà la
seva nova urbanització i/o adequació ha de permetre fer més eficients els recursos destinats a aquest
manteniment.
- Les actuacions 3.1, 3.2 i 3.3 incorporaran sistemes de gestió i d’explotació del servei que hauran d’assumir els
costos derivats del seu funcionament.
- Les actuacions 7.1, 7.3, 7.4 i 7.5 mantenen la seva continuïtat amb càrrec a recursos municipals.
2. Actuacions que s’esgotaran amb el projecte per haver disposat de temps suficient per a la seva execució
(actuacions tancades a l’acabament del projecte):
- Les actuacions 2.1, 6.1, 7.2, 7.8 i 7.9 es tancaran amb el projecte.
3. Actuacions que requeriran de manteniment bàsic:
- Les actuacions d’urbanització 8.1 i 8.2 i les actuacions de foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà
5.1 i 5.2, generen nous espais públics i noves instal·lacions a la via pública que caldrà incorporar als programes
de manteniment urbà de l’Ajuntament. Les seves característiques i dimensions els fan fàcilment assumibles.
- Les actuacions d’equipaments 3.1, 3.2 i 3.3, i les actuacions d’incorporació de les tecnologies de la informació en
els edificis 4.1 i 4.2, suposen la posada en funcionament de nous equipaments i instal·lacions en aquests que
caldrà incorporar als programes de manteniment dels edificis municipals.
Per a fer un càlcul estimat d’aquest manteniment bàsic s’ha pres de referència uns índexs promig de manteniment,
elaborats per la Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de
Barcelona. Aquests índexs s’han extret a partir de l’anàlisi de costos de manteniment anuals de diversos municipis de la
província de Barcelona, i fent una estimació ràpida assimilem a:
1,13% PEC (Pressupost d’Execució per Contracte de l’obra) = s’aproxima al Cost de manteniment d’espai públic
5,00% PEC (Pressupost d’Execució per Contracte de l’obra) = s’aproxima al Cost de manteniment d’equipament
En total el cost de manteniment d’aquestes actuacions s’estima en 165.000€ anuals que els pressupostos municipals
podran garantir.
4. Actuacions que precisaran de nous recursos per al seu desenvolupament futur:
- 7.7 Programa d’Espai Familiar
El programa d’Espai Familiar es valora amb un cost anual de 89.000€, que els pressupostos municipals podran garantir o,
en el seu cas, reduir l’abast dels serveis prestats.

En total suposen unes necessitats de 254.000 € anuals que els pressupostos municipals podran garantir o, en el seu cas, reduir
l’abast dels serveis prestats.
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C7. COOPERACIÓ

C. PROPOSTA D’ACTUACIÓ

MARC INSTITUCIONAL

C1. Estratègia i prioritats
C2. Forma de gestió de la proposta d’actuació
C3. Revisió dels resultats de l’actuació
C4. Valoració dels requeriments de continuïtat i
manteniment
C5. Calendari de desplegament del projecte
C6. Aspectes financers
C7. Cooperació
C8. Conclusions
C9. Altres intervencions públiques en el mateix
àmbit
C10. Detall d’actuacions concretes

En el marc institucional establert per l’elaboració i desplegament d’aquest projecte d’intervenció integral del barri de Bellavista
de Les Franqueses del Vallès s’ha comptat amb la participació activa de la Diputació de Barcelona que, des de la direcció i
coordinació de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats (GSHUA), ha canalitzat esforços per prestar
assistència al municipi de Les Franqueses del Vallès en dos àmbits diferenciats i en una doble perspectiva.
ÀMBITS:
- En la fase inicial de l’elaboració del projecte d’intervenció integral
- I, en el cas d’obtenir ajuts del Fons de Barris, en les fases de desenvolupament, gestió i avaluació del projecte.
PERSPECTIVES:
- Prestació de suport tècnic i econòmic en l’elaboració del projecte d’intervenció integral i, si s’escau, de l’execució posterior del
mateix.
- Disseny i coordinació de la plataforma de cooperació entre les diverses àrees sectorials de la Diputació de Barcelona,
anomenada Taula per a la Millora Urbana, amb l’objecte d’aprofitar, des d'un enfocament transversal, les diferents aportacions
que cada àrea pugui fer en l’elaboració del projecte (tant a nivell de diagnosi com a nivell de proposta) i, si s'escau, en la
posterior execució del mateix
PARTICIPACIÓ CIUTADANA (Informació ampliada als apartats de Documentació Complementària DC3, DC4, DC5 i DC6)
- ANTECEDENTS EN MATÈRIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN EL BARRI I EN EL MUNICIPI:
Des del passat abril 2008, l’Ajuntament de les Franqueses compta amb una Regidoria i un Servei de Participació Ciutadana,
que treballen amb l’objectiu de facilitar espais de debat i reflexió que estimulin la implicació dels diversos agents en la
construcció del municipi. A la vegada la política municipal de participació ciutadana també està encaminada a acostar
administració pública i ciutadania, potenciar la creació de xarxes socials i entitats, i vetllar per l’impuls de projectes compartits
que reforcin la pertinença al municipi, entre altres.
Tot i la recent creació d’aquesta Regidoria, l’Ajuntament de les Franqueses ja fa algun temps que va començar a treballar en
aquesta línia, creant alguns òrgans estables de participació, així com processos puntuals d’implicació ciutadana (Documentació
ampliada a l’apartat DC3. Documentació Complementària).
- PROCEDIMENTS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DURANT EL PROCÉS DE REDACCIÓ DEL PII:
Els procediments de participació ciutadana durant el procés de redacció del PII han estat:
1) Jornada “Junts millorem Bellavista. Participa-hi!”, que inclou el Taller de Barri i el Taller dels Petits.
Aquesta jornada va tenir lloc a la plaça Major de Bellavista i al Casal d’Avis. El Taller de Barri va comptar amb uns 70
participants, tot i que a la plaça van passar unes 500 persones que van participar a la xocolatada i botifarrada i es van informar
del projecte (Les aportacions del Taller es recullen a l’apartat DC5. Documentació Complementària).
2) “Passejada amb ulls de gènere”
Per a recollir els punts febles de l’espai públic del barri pel què fa a seguretat, mobilitat i accessibilitat es va fer una sessió de
discussió amb els següents col·lectius: Grup de dones de mitjana edat nouvingudes: classes de català de l’Escola d’Adults,
Grup de dones castellano-parlants: classes de català de l’Escola d’Adults i Altres grups d’alumnes joves de l’ Escola d’Adults.
3) Sessions informatives i taller amb tècnics/ques municipals i responsables polítics.
L’any 2009 es van realitzar tres sessions:
La primera sessió va consistir en una presentació de les voluntats polítiques per a presentar Bellavista a la convocatòria de Llei
de Barris 2009 i una introducció sobre objectius, abast, estructura i procés d’elaboració del PII. Es va fer separadament una
sessió amb els responsables polítics municipals (govern i oposició) i una a nivell tècnic.
La segona sessió tenia un doble objectiu: explicar i contrastar la diagnosi del barri realitzada fins al moment i d’altra banda, fer
una primera pluja de propostes en els diversos àmbits.
La tercera sessió va servir per a concretar actuacions a partir de les estratègies d’intervenció definides prèviament.
Aquest últim any 2010, s’ha realitzat una primera reunió informativa, per a recordar el projecte PII 2009 i implicar totes les àrees
en l’actualització de les dades, i la vigència dels objectius, estratègies i actuacions. Entre els mesos de gener i abril 2010 s’han
realitzat altres reunions amb els coordinadors i/o caps d’àrea per a tractar temes específics.
4) Mecanismes de participació no presencial: butlleta SAC i web municipal.
Finalment, un darrer mecanisme creat exprés per facilitar la participació ciutadana en l’elaboració del PII Bellavista, és
l’emplenament de butlletes, ja sigui presencialment a través de les oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania ( SAC Corró
d’Avall i SAC Bellavista) o bé a través de la pàgina web municipal (www.lesfranqueses.cat). Fins al moment la participació a
través d’aquest canal ha estat força baixa, però es valora important obrir aquest canal i donar l’oportunitat de participar no
presencialment a la ciutadania que hi estigui interessada.
(Documentació ampliada a l’apartat DC4. Documentació Complementària)
5) Devolució a la ciutadania del PII 2009 i presentació del nou PII 2010
A finals de març 2010 es va realitzar una sessió de presentació del nou projecte d’Intervenció Integral de Bellavista 2010, lligat
a les aportacions i al debat ciutadà de l’any anterior. En aquesta presentació van assistir veïns/es a títol individual i també
nombrosos representants d’entitats de Bellavista i de tot el municipi. Aquesta reunió també va servir per contrastar les principals
actuacions incloses al PII Bellavista 2010 i incorporar algun matís o proposta de millora.
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- PROCEDIMENTS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DURANT L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE
Per ordenar coherentment la participació ciutadana durant tot el desplegament del PII s’ha elaborat el Programa de participació
i dinamització de Bellavista. El Programa de participació i dinamització és l’instrument que recull com, en quines actuacions i
quan es convidarà als veïns i les veïnes de Bellavista per desenvolupar les actuacions previstes en el projecte. L’objectiu és
ordenar totes les accions participatives sota una estratègia global, integrada i coherent amb el procés d’execució del projecte.
El Programa vetllà per la correcte execució de les actuacions atenent a un seguit de premisses i criteris d’actuació, entre els
quals destaca el foment de la participació dels col·lectius que habitualment no participen: joves, dones, nouvinguts, etc. També
es tindrà especial cura amb la informació i difusió del procés, per garantir que tothom s’assabenta de les accions que es
desenvolupen i disposa dels elements de reflexió necessaris. Per això cal un treball previ d’anàlisi dels canals de comunicació
més adients i els agents a qui va dirigida.
Val a dir, que en el barri de Bellavista ja es compta amb una experiència prèvia de foment de la participació, no només en
l’elaboració del PII a través de la realització del Taller de Barri i el Grup de treball de Dones, sinó també més enllà del projecte
amb la constitució de la Comissió de Festes on hi són representades gaire bé totes les entitats del barri.
L’objectiu estratègic del foment de la participació ciutadana és fomentar convivència i la cohesió social del barri. En aquest
sentit, es considera la participació com una manera de fer en el desenvolupament global del projecte i en les mateixes
actuacions, i no com un procés paral·lel a la resta d’actuacions.
En aquest marc, la participació ha de contemplar dos aspectes. D’una banda, l’objectiu que fa referència als continguts, és a dir
a la incidència directa dels diferents agents en el disseny i implementació d’actuacions concretes en els diversos àmbits
d’intervenció. I de l’altra banda, l’objectiu de potenciar les relacions entre els diferents col·lectius presents al barri per enfortir la
comunitat i la identitat del barri. Així, no es tracta només de posar actuacions municipals a la deliberació ciutadana, sinó que
s’ha de fer sota unes pautes que fomenten la relació, el diàleg, la comprensió i el coneixement mutu entre els veïns i veïnes de
Bellavista.
L’objectiu estratègic d’aquest programa de participació és fomentar la complicitat de la ciutadania en la millora de Bellavista.
Com objectius operatius destaquem:





Implicar als diferents agents socials del territori en el desenvolupament del Barri.
Millorar les actuacions que s’executin.
Treballar en la creació i enfortiment de xarxes entre veïns i veïnes.
Millorar la convivència a través de la creació de canals d’interrelació.

Com objectius procedimentals destaquem:




Donar a conèixer el PII als veïns i veïnes. Aquesta difusió comporta, tant la comunicació del PII en general, com la
comunicació vinculada a les actuacions específiques que inclou el PII.
Ordenar els canals i els mecanismes de participació ciutadana del projecte sota una estratègia global que garanteixi la
coordinació i eficiència del projecte.
Garantir el seguiment del projecte per part del veïnat.

El Programa de participació ciutadana s’organitza en dues línies d’actuació:
D’una banda, la constitució de la Taula d’Entitats que serà un espai de seguiment i avaluació del desenvolupament del projecte
d’Intervenció Integral de Bellavista. Aquesta Taula estarà formada per totes les entitats del barri, alguns referents de col·lectius
concrets (com els joves), i algun referent del Projecte Educatiu de Ciutat. Aquesta Taula d’entitats té com a precedent la
Comissió de Festes que ja és l’espai de trobada associatiu per organitzar la Festa Major.
Les funcions de la Taula d’Entitats són:





Realitzar el seguiment de les actuacions del PII.
Supervisar els mecanismes de foment de la participació ciutadana vinculades a les actuacions del projecte.
Ajudar a dinamitzar els processos de participació que s’obrin.
Realitzar una avaluació final del PII.

D’altra banda, desenvolupar un seguit de processos de participació ciutadana concrets entorn a les següents actuacions
recollides en el projecte:
•
•
•

Disseny de la reurbanització de les places del barri: Espanya, l’Esbarjo, Major i Països Catalans.
Definició d’usos del nou equipament cívic i social del carrer Roselló.
Dinamització comunitària del barri a través de les activitats socio-culturals.

Per fer-ho es realitzaran sessions de treball obertes amb tota la ciutadania vetllant per la participació activa de tots els
col·lectius: joves, dones, nouvinguts, etc. Per fer-ho es facilitarà la informació necessària i canals de deliberació col·lectiva.
(Documentació ampliada a l’apartat DC6. Pla de participació ciutadana)
COMITÈ D’AVALUACIÓ I SEGUIMENT
D’acord amb el que preveu l’article 12.1 de la Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial,
es crearà un comitè d’avaluació i seguiment per a cadascun dels projectes que compten amb finançament del Fons.
D’acord amb el que preveu l’article 18.2 del Reglament 369/2004, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2004 de millora de barris,
àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial, el comitè d’avaluació i seguiment està format pels membres següents:
•
•

•
•
•
•
•

Dos membres en representació del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
Un membre en representació de cadascun dels departaments següents:
Governació i Administracions Públiques
Economia i Finances
Benestar i Família
Medi Ambient i Habitatge
Un representant de la Delegació de Govern corresponent a l’àmbit territorial del projecte.
Cinc membres en representació de l’Ajuntament.
Dos membres en representació de les entitats veïnals més representatives de l’àmbit objecte de l’actuació,
dos en representació de les associacions ciutadanes amb major implantació en aquest àmbit i
dos en representació dels agents econòmics i socials.
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L’Àrea concentra dèficits socials i d’estat d’edificació al sector més vell, al sud. En els darrers anys, el barri està experimentant
canvis demogràfics i socioeconòmics importants derivats de l'arribada de població extracomunitària, que avui suposa més del
29% de la població resident. Es una àrea amb dificultats en recursos econòmics, vinculats a un elevat índex de taxa d’atur.
El perímetre de Bellavista està perfectament definit per les infraestructures: a nord i oest el cinturó C-352 i a est la via del
ferrocarril Barcelona-Girona. L’Àrea gaudeix doncs d’una bona ubicació: una estació de tren i accés directe al cinturó. Aquesta
mateixa característica esdevé negativa per la frontera física que suposen aquestes infraestructures barrera. La totalitat de
l’àmbit, situat sobre un turó, presenta una forta orografia i un bon nombre de barreres arquitectòniques que dificulten la mobilitat
i l’accessibilitat per a tothom.
Bellavista es caracteritza per una concentració de problemàtiques socials i d’estat de l’edificació al sector més antic,
on es concentra la major part de la població, amb una densitat més elevada. Tot i així, els dèficits urbanístics quant a
connectivitat, accessibilitat i qualitat de l’espai urbà afecten la totalitat de l’àrea.
OBJECTIUS I ESTRATÈGIES
Bellavista es caracteritza per aquesta doble problemàtica: la interna, de concentració de problemàtiques socials i d’estat de
l’edificació al sector més antic; i l’externa o de relació amb l’entorn, deguda a l’aïllament i a la segregació urbana provocada per
les infraestructures barrera. D’aquí que l’objectiu global del PII també sigui doble: per una banda, millorar la qualitat de vida de
les persones que hi viuen, fent de Bellavista, un nucli urbà actiu, viu i amb projecció de futur; i per l’altra, eliminar
l’aïllament i la fractura física i social respecte els altres nuclis urbans, per tal de convertir Bellavista, en un nucli urbà integrat
a la resta del municipi.
Per a aconseguir-ho es proposa un DOBLE EIX D’ACCIÓ DESENVOLUPAT D’UNA ESCALA MÉS GRAN A UNA MÉS
PETITA, per arribar a tots els àmbits de manera transversal amb un mateix objectiu: l’escala estructural ha de servir de suport
vertebral de totes les actuacions, l’escala urbana permetrà transformar places, carrers i equipaments, i l’escala humana ha
d’arribar a les persones.
El present projecte se situa en el marc d’una ESTRATÈGIA GLOBAL a més llarg termini, que fixa un horitzó futur a tenir en
compte, però supera en el temps, en l’àmbit i en nombre d’actuacions al Projecte d’intervenció integral. Així mateix, permet
concretar quines són aquelles prioritats per tal de produir una primera transformació significativa i establir l’escenari adequat
per a poder invertir les dinàmiques actuals, generar nous reptes i convertir els dèficits en oportunitats.
JUSTIFICACIÓ DE LA VIABILITAT DEL PROJECTE
L’ajuntament presenta un projecte viable i realista pensat per a donar resposta a les diferents problemàtiques del barri. En la
redacció del Projecte han participat totes les àrees de l’Ajuntament amb implicació en el territori: aportant el seu coneixement de
la realitat del barri per a la realització de l’anàlisi i diagnosi, proposant noves actuacions i altres que complementen els
programes que actualment ja tenen en funcionament.
Es proposa gestionar el Projecte d’Intervenció Integral de Bellavista des de l’ajuntament però a través de la creació d’una
Oficina de barris, una organització diferenciada que dependrà funcionalment i directament de l’àrea d’alcaldia. L’Oficina serà
l’òrgan encarregat de garantir la màxima agilitat en la presa de decisions, el treball transversal i en xarxa entre els diferents
serveis, organismes i agents implicats, així com la màxima coordinació i participació de les diferents àrees i serveis de
l’ajuntament en l’execució del conjunt d’actuacions i programes proposats en el present document.
GRAU DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Els procediments de participació ciutadana durant el procés de redacció del PII han estat:
1) Jornada “Junts millorem Bellavista. Participa-hi!”, amb el Taller de Barri i el Taller dels Petits
2) “Passejada amb ulls de gènere”
3) Sessions informatives i tallers amb tècnics/ques municipals i responsables polítics
4) Mecanismes de participació no presencials
5) Devolució a la ciutadania del PII 2009 i presentació del nou PII 2010
VALORACIÓ DE L’IMPACTE DEL PROJECTE
Les actuacions del PII Bellavista estan pensades amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida a Bellavista, donant resposta a
una sèrie de deficiències en àmbits molt diversos:
Les actuacions urbanístiques volen fer de l’espai públic i el seus equipaments, un punt de trobada, un increment de la vida
social i dinamisme comercial, que influirà a la vegada en l’establiment de més relacions de confiança entre els seus habitants.
La millora de l’entorn urbà, tant a nivell de l’espai públic com la millora dels habitatges privats, ha de contribuir a fer del barri un
espai més agradable, confortable i segur, adaptat a les necessitats de diversos col·lectius.
D’altra banda tots els programes socials, de dinamització comunitària, socioculturals, d’incorporació de noves tecnologies, i de
treball i comerç; han de suposar el gir cap a la millora social del barri, fent atenció a la diversitat de persones que hi viuen.
El Projecte d’Intervenció Integral és una oportunitat per a invertir la situació actual, generar nous reptes i posar en
valor el teixit físic i social del barri: el cos i l’ànima de Bellavista.
Recollint les paraules de l’Alcalde:
“Bellavista, Sí” és una invitació a l’optimisme, a la il·lusió col·lectiva, a la superació de les dificultats, a la positivització del
moment, a considerar la diferència com un valor afegit, enriquidor, que ens permeti créixer lliures, a la lluita per trencar les
dinàmiques regressives, però també és una manifestació de la voluntat d’un barri per dignificar-se, per modernitzar-se i per
estimar-se.”
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Els costos de les obres d’urbanització dels carrers i places públiques que s’inclouen en aquest projecte s’han avaluat a partir de
les experiències recents d’urbanització en el mateix sector i els seus entorns més immediats, és a dir, en situacions equivalents
pel que fa a mida dels carrers, accessibilitat per a l’execució de les obres, tipus de materials, etc.
Així mateix, en els costos s’inclouen les assistències tècniques en la redacció dels projectes i les direccions facultatives de les
obres.
Costos unitaris:
S’ha tingut en compte diferents costos unitaris en funció del grau d’intervenció que requeria l’actuació, ja que en alguns casos
era molt menor que en altres. Per aquesta raó s’adjunta el quadre de treball, a través del qual s’han fet les previsions
econòmiques.

cost unitari
ref.

cost to tal

m2s

€/m2

€

2.514,00

200

502.800,00

5.092,00

140

712.880,00

1.469,00

166

243.800,00

Adequació de l'escola d'adults per a casal Juvenil i Infantil al carrer Roselló

1.010,00

800

810.000,00

Rehabilitació del pati del casal Juvenil i Infantil al carrer Rosselló

1.447,00

100

144.700,00

Punt d'acollida i atenció al nouvingut, al carrer Aragó

70,00

1000

70.000,00

Adequació i remod elació d'un nou punt d'atenció i Centre de Recu rsos pe r a dones (PADI)

70,00

1000

70.000,00

Adequació per a la oficina de barris a Plaça Esp anya

100,00

600

60.000,00

Nous mòduls de vestidors al camp de futbo l-7

135,00

Espai cívic a la façana del Pa sseig Andalusia

200,00

Plaça de l'Esbarjo
Passeig Andalusia
Passeig d'An dalusia - fase 1
Plaça Nova
Urbanització de la Plaça Nova
Espai cívic i social a l'illa d'equipaments del carrer Rose lló

Adequació de diversos loca ls de Bellavista per a ús cívic i social:

125.000,00
1550

310.000,00
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Quadre resum d’actuacions:

Camp 1. Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds
URBANITZACIÓ DE L'EIX CÍVIC CENTRAL DE BELLAVISTA
1.1
Urbanització de Plaça de l'Esbarjo
1.2
Urbanització Passeig d'Andalusia. Fase 1
Urbanització Plaça Nova
Camp 2. Rehabilitació i equipament dels elements col.lectius dels edificis
HABITABILITAT
2.1

Programa d'ajuts a la rehabilitació
Suport i mediació a les comunitats de veïns

Camp 3. Provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu
EQUIPAMENTS
3.1

3.2

Espai cívic i social a l'illa d'equipaments del carrer Roselló
Adequació de l'escola d'adults per a casal Juvenil i Infantil al carrer Roselló
Rehabilitació del pati del casal Juvenil i Infantil al carrer Rosselló
Adequació de diversos locals de Bellavista per a ús cívic i social
Punt d'acollida i atenció al nouvingut, al carrer Aragó
Adequació i remodelació d'un nou punt d'atenció i Centre de Recursos per a dones (PADI) al carrer Cardedeu
Nous mòduls de vestidors al camp de futbol-7

3.3

Adequació per a la oficina de barris a Plaça Espanya
Espai cívic a la Plaça Nova

Camp 4. Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis
4.1

Instal.lació d'una xarxa de WIFI a Plaça Espanya i Plaça Major; i un altra de WIMAX

4.2

Instal.lació i dinamització d'un punt d'accés a Internet al nou Espai Cívic

Camp 5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà
5.1

Carril bici circular d'aproximació als equipaments i a la resta del municipi

5.2

Construcció d'un nou col.lector o dipòsit de tempesta i retenció d'aigües pluvials

Camp 6. Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments
6.1

Adequació i remodelació d'un nou punt d'atenció i Centre de Recursos per a dones (PADI) al carrer Cardedeu
Transversalitat de gènere en el disseny execució i avaluació de les actuacions contingudes en el PII
Urbanisme i Gènere. Cicle de conferències i Tallers

Camp 7. Programes que comportin millora social, urbanística i econòmica
PROGRAMES PER A LA DINAMITZACIÓ, COHESIÓ SOCIAL, LA DIVERSITAT I LA CONVIVÈNCIA
7.1
Programes d'esport i salut
Obertura dels patis escolars i equipaments públics per a la pràctica esportiva lliure durant el cap de setmana
Programa salut i esport a les escoles
Programa de manteniment, salut i esport per a la gent gran "No t'aturis"
Cross training. Programa d'entrenaments grupals i cross al Parc del Mirador
7.2
7.3

7.4

Programa de suport i mediació a les comunitats de veïns
Programes per a la cohesió social, la diversitat i la convivència
Programa d'acollida
Foment i diversitat de les relacions inter-culturals
Programes de dinamització comunitària, promoció xarxa associativa i participació ciutadana
Dinamització socio-cultural de l'Espai Carrer
Pla de participació ciutadana i foment del teixit social

7.5
7.6

Programa de foment de les relacions intergeneracionals i veïnals
Programa de foment del comerç de proximitat
Programa de formació i inserció laboral per a col.lectius vulnerables

7.7
7.8

Programa d'Espai Familiar
Programa de comunicació

7.9

Gestió del projecte d'intervenció integral

Camp 8. Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
MILLORA DE LA CONNEXIÓ AMB LA RESTA DE LA CIUTAT CONSTRUÏDA: ACCESSOS A LA VIA DEL FERROCARRIL
8.1
Nova passera per a vianants i bicicletes de doble connexió: als equipaments esportius, i al parc lineal de la via
8.2

Millora de la passera existent a l'alçada del passatge de Ponent a través de dos ascensors exteriors
Carril bici circular d'aproximació als equipaments i a la resta del municipi
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DC1. ESTAT DE L’EDIFICACIÓ, REHABILITACIÓ I QUADRES DE CÀLCUL ECONÒMIC PER ALS AJUTS

DC. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Els dèficits i mancances de l’edificació es concentren exclusivament en el sector més vell. Per aquesta raó s’ha realitzat
una inspecció directa d’una petita mosta d’edificis d’aquest sector amb la finalitat d’ajudar a quantificar les necessitats reals de
rehabilitació del parc d’habitatges. L’elecció de les finques s’ha realitzat a partir de la combinatòria de característiques més
desfavorables: edificis plurifamiliars anteriors a 1980 de més de 4 plantes (segons Cadastre 2008). El resultat final d’aquesta
selecció ha estat un total de 60 finques de les quals se n’han escollit 42, de les més grans en nombre d’habitatges, recollint així
el major nombre de població possible.
Les conclusions que s’extreuen d’aquest estudi es resumeixen a continuació:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Av.Girona 300
Av.Girona 302
Av.Girona 304
Av.Girona 306
Girona 36
Girona 40
Girona 49
Girona 46
Girona 48
Girona 50
Girona 52
Girona 54
Girona 56
Aragó 10
Aragó 8
Aragó 28
Aragó 30
Aragó 32
Aragó 34
Espanya 11
Cardedeu 2
Cardedeu 4
Cardedeu 1
Cardedeu 9
Ponent 2-4
Ponent 6
Ponent 8
Andalusia 4
Andalusia 5
Lleida 24
Provença 23
Provença 25
Barcelona 31
Barcelona 35
Barcelona 33
Barcelona 62
Bosc 1
Ferrocarril 1
Ferrocarril 3
Pere el Gran 13
Catalunya 1
Catalunya 2

n.
n.
n htges/ mida habitatges n.
empadro %
%
Poss bilitat
nucli
htge PB
carrècs nats
extracom unit Depenents Ascensor ascensor
15
77
0
12
35
40,0%
22,9%
0
1
22
60
2
24
65
67,6%
26,1%
0
1
33
3
1
98
46,9%
21,4%
1
32
2
1
88
35,2%
18,8%
1
34
72
5
34
82
10,9%
26,8%
1
18
67
2
18
55
43,6%
25,5%
0
1
23
78
3
19
50
40,0%
22,0%
0
1
18
80
2
18
56
35,8%
32,1%
0
1
18
80
2
18
47
19,1%
23,4%
0
1
18
81
2
18
63
19,0%
23,8%
0
1
18
81
2
18
52
23,1%
17,3%
0
1
19
81
2
19
56
32,1%
35,7%
0
1
20
91
0
20
66
42,4%
25,8%
0
1
24
4
1
75
60,0%
26,6%
0
0
33
69
3
33
113
59,3%
29,2%
1
33
60
3
33
124
58,8%
20,1%
1
22
64
2
23
59
62,7%
11,9%
0
1
22
65
2
22
64
48,4%
26,6%
1
23
73
3
24
78
71,8%
23,1%
0
1
24
4
1
85
72,9%
33,0%
0
0
10
71
2
10
49
79,5%
36,7%
8
69
0
8
30
90,0%
26,6%
0
0
12
76
2
10
23
30,4%
30,4%
0
1
20
73
4
20
68
22,1%
26,5%
0
1
17
77
2
17
46
15,2%
26,1%
0
1
24
77
4
24
101
56,4%
21,7%
0
1
11
96
0
12
42
42,9%
14,3%
0
0
24
79
0
14
34
11,8%
50,0%
1
19
67
4
19
59
42,3%
18,6%
0
1
20
86
4
20
59
20,3%
20,0%
0
23
81
4
19
55
47,3%
32,7%
1
19
92
4
19
50
18,0%
20,0%
8
83
0
8
23
34,8%
17,4%
0
0
9
86
0
10
25
16,0%
16,0%
0
1
17
103
0
15
42
19,0%
33,3%
1
8
97
0
8
21
0,0%
19,0%
1
8
103
0
8
23
4,3%
17,4%
1
36
71
6
36
99
42,2%
23,2%
0
1
20
64
0
20
54
42,6%
25,9%
1
12
2
1
10
0,0%
40,0%
0
1
22
87
2
21
67
28,4%
34,3%
1
16
89
2
16
47
21,3%
34,0%
0
1

Rehabilitació
MITJA
MITJA
MITJA
MITJA
MITJA
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
GREU
NO
NO
MITJA
MITJA
NO
GREU
MITJA
MITJA
MITJA
MITJA
NO
MITJA
NO
NO
MITJA
NO
NO
MITJA
MITJA
NO
NO
NO
NO
NO
NO
MITJA
MITJA
NO

Dues de les quaranta-dues finques visitades es troben en un estat de conservació molt deficient: tant pel que fa a
façanes, elements exteriors, patis i coberta; com per l’interior dels habitatges que es troben lluny de complir els mínims
d’habitabilitat. Tot i així, no es creu detectar patologies estructurals. De la resta de finques, la meitat necessiten
rehabilitacions mitges, de fusteries exteriors, manteniment de patis de llum i instal·lacions, i a l’altra meitat no es veu
necessitat de rehabilitació perquè presenten un bon manteniment.
De les finques visitades, només un 32% disposen d’ascensor, i de les que no en tenen, un 80% del total, té la possibilitat
de posar-lo al pati de llum, sovint però amb afectacions de safareigs, representant en la majoria dels casos, una gestió
complexa i un cost més elevat. Només en un cas és viable l’opció d’ascensor en façana, però també amb afectació de balcons i
ocupació de l’espai públic.
Pel que fa a densitat d’habitatges, els més grans arriben fins a 36 habitatges per nucli (6 habitatges per replà). Quant a mida
de l’habitatge, sobresurten dues finques: la d’Avinguda Girona 302 i la del carrer Aragó 28, amb habitatges molt petits (60m2
construïts, uns 50 útils). Tot i així aquesta última finca és una de les més ben conservades que no necessita rehabilitació i fa
pocs anys va posar ascensor.
Quant a règim de propietat, destacar que 5 de les 42 finques visitades són d’un únic propietari amb tots els pisos de
lloguer. No disposem d’informació precisa de les altres finques de propietat horitzontal, però en alguns casos, segons enquesta,
més del 50% de propietaris també està llogant, però en altres en canvi, no hi ha ningú de lloguer. Tenint en compte les dades
disponibles, es fa difícil estimar el percentatge d’habitatges en règim de lloguer, però tenint en compte que només les 5 finques
de propietat vertical, ja signifiquen aproximadament un 20% del total (119 habitatges), la proporció d’habitatges de lloguer es
pot acostar a un 50% del total analitzat.
Per acabar, l’anàlisi de padró realitzat paral·lelament, evidencia un percentatge de població estrangera extracomunitària
molt desigual entre finques: algunes amb poc més del 10%, i altres que arriben fins al 80 i 90% de població estrangera
empadronada, responent a agrupacions culturals lògiques.
Paral·lelament a aquest projecte, l’ajuntament de Les Franqueses del Vallès està portant a terme la redacció del Pla Local
d’Habitatge. És d’aquest document, actualment en fase d’esborrany, que extraiem les següents conclusions referents a la
sobreocupació dels habitatges de Bellavista:
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DC1. Estat de l’Edificació, Rehabilitació i
Quadres de càlcul econòmic per als ajuts
DC2. Informe d’Accessibilitat i Mobilitat
(Elaborat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat
i Seguretat Viària Local de la Diputació de
Barcelona)
DC3. Antecedents de Participació Ciutadana a
les Franqueses del Vallès
DC4. Participació i dinamització en l’elaboració
del PII
DC5. Síntesi de resultats del taller de
participació ciutadana
DC6. Pla de participació ciutadana

Segons la Llei pel dret a l’habitatge: “Habitatge sobreocupat és aquell en el que s’hi duu a terme una activitat d’allotjament amb
ocupació excessiva en consideració a la superfície i als serveis de l’habitatge, tal com la determinin els estàndards de superfície
per persona fixats com a requisits mínims d’habitabilitat de Catalunya. No s’entendrà que constitueixin situació de
sobreocupació, als efectes d’aquesta Llei, les unitats de convivència vinculades per llaços de parentiu fins segon grau, encara
que superin aquests estàndards”.
El Decret 55/2009, de 7 d’abril, sobre condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat, defineix a l’article 4 els
estàndards de superfície per persona i llindar màxim d’ocupació dels habitatges a fi de determinar l’existència dels supòsits de
sobreocupació que preveu en els articles 5.2.c i 41.1.b de la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge.
Donat que la mitjana de superfície dels habitatges principals del municipi és d’uns 80-85m2 útils, significa que el llindar màxim
de la sobreocupació al municipi, seria de 9 persones per llar.
Així doncs, a través de les dades proporcionades pel padró municipal d’habitants, existeixen 14 llars a Les Franqueses on hi
viuen 9 o més persones i d’aquestes, un total de 12, és a dir el 87%, es concentren al barri de Bellavista. Per tant són
casos que podríem associar a una problemàtica de sobreocupació, els quals representen un 0,2% del total de llars de Les
Franqueses del Vallès.
Finalment, cal tenir en consideració que des dels serveis socials es té la percepció que la sobreocupació és una problemàtica
latent, especialment al barri de Bellavista ja que sovint atenen persones que viuen en habitacions llogades, habitacions
compartides, famílies que viuen en una sola habitació o bé habitatges en que conviuen dues famílies. En aquest sentit, i tenint
en compte les dimensions dels habitatges i les característiques d’aquests, les dades del padró destaquen la presència de 21
llars formades per 8 persones a Bellavista.1
A les pàgines següents s’adjunten les fitxes de treball de camp realitzades, i en aquest lateral la llegenda necessària per a la
interpretació de l’anàlisi social. Cal aclarir però, que tant les conclusions d’ocupació com les dades que s’adjunten a les
següents fitxes habitatge per habitatge, són totes elles dades extretes del Padró Municipal, i a vegades es poden allunyar de la
situació real (que hi visqui més gent de la comptabilitzada que no estigui empadronada, o que hi hagi més empadronats dels
que realment hi viuen).
A la pàgina següent s’adjunta el Quadre de Càlcul Econòmic per tal d’estimar el percentatge de subvenció del Fons de
barris i el nombre d’ajuts als que es podria arribar a mode orientatiu, calculat a partir del treball d’inspecció realitzat.
Pel que fa a l’Accessibilitat, s’ha previst un escenari en el qual la subvenció de Fons de Barris, completaria la subvenció del
Decret 13/2010 de la Generalitat de Catalunya, per assolir un 75% total de subvenció. En aquest escenari, també s’ha tingut en
compte no superar els 4.000€ de subvenció de Fons de Barris per veí. Aquest marc percentual, permetria la col·locació de 10
ascensors, en els 4 anys de Projecte de Llei de Barris, millorant les condicions d’accessibilitat d’uns 550 veïns.
Pel que fa a la Rehabilitació, també s’ha previst un escenari en el qual la subvenció de Fons de Barris, completaria la subvenció
del Decret 13/2010 de la Generalitat de Catalunya, per assolir un 75% total de subvenció. En aquest escenari, s’ha tingut en
compte no superar els 3.000€ de subvenció de Fons de Barris per veí. Aquest marc percentual, permetria la rehabilitació d’unes
12 finques, en els 4 anys de Projecte de Llei de Barris, millorant les condicions d’habitabilitat d’uns 750 veïns.
A partir d’aquest primer escenari, es podran tenir en compte altres marcs d’ajuts, ajustant el percentatge final de subvenció a
assolir i el topall per veí, per tal de distribuir i arribar a més o menys població, tenint també en compte la viabilitat.
Cal dir però, que el treball d’inspecció permet avançar que algunes de les finques tenen molta més facilitat de gestió que
d’altres: és el cas per exemple de la col·locació d’ascensor a Pere el Gran 13, o la rehabilitació d’Espanya 11, ambdues d’un
únic propietari.

ANÀLISI SOCIAL:
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ALEMANIA
ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
CUBA
COLOMBIA
ESPANYA
EL SALVADOR
EQUADOR
FRANÇA
GAMBIA
GUINEA BISSAU
GUINEA REP
MARROC
MALI
MAURITANIA
PERU
POLONIA
ROMANIA
REP. DOMINICANA
REGNE UNIT
SENEGAL
TUNISIA
URUGUAI
VENEÇUELA
XINA
XILE
BULGÀRIA
CONGO
COSTA D’IVORI
GUINEA EQUATORIAL
GHANA
HONDURES
ITÀLIA
ÍNDIA
MOLDÀVIA
NICARAGUA
LITUÀNIA
PAÏSOS BAIXOS
PORTUGAL
PAKISTAN
RÚSSIA
SERRA LLEONA
REPÚBLICA TXECA
UCRAÏNA

DESCRIPCIÓ FÍSICA:

1

Extret del document d’esborrany de Pla Local d’Habitatge de Les Franqueses del Vallès 2010, en redacció, per GMG Plans i Projectes.
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Av.Girona 300
Av.Girona 302
Av.Girona 304
Av.Girona 306
Girona 36
Girona 40
Girona 49
Girona 46
Girona 48
Girona 50
Girona 52
Girona 54
Girona 56
Aragó 10
Aragó 8
Aragó 28
Aragó 30
Aragó 32
Aragó 34
Espanya 11
Cardedeu 2
Cardedeu 4
Cardedeu 1
Cardedeu 9
Ponent 2-4
Ponent 6
Ponent 8
Andalusia 4
Andalusia 5
Lleida 24
Provença 23
Provença 25
Barcelona 31
Barcelona 35
Barcelona 33
Barcelona 62
Bosc 1
Ferrocarril 1
Ferrocarril 3
Pere el Gran 13
Catalunya 1
Catalunya 2

n.
n htges/ habitatges n.
Poss bilitat
nucli
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carrècs Ascensor ascensor
15
0
12
0
1
22
2
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0
1
33
3
1
1
32
2
1
1
34
5
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1
18
2
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0
1
23
3
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0
1
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2
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0
1
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2
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0
1
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2
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0
1
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2
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1
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2
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0
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0
20
0
1
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0
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1
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2
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0
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2
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8
0
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0
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0
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4
20
0
1
17
2
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0
1
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4
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0
1
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0
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0
0
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0
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1
19
4
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0
1
20
4
20
0
23
4
19
1
19
4
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8
0
8
0
0
9
0
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0
1
17
0
15
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8
0
8
1
8
0
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1
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0
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1
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2
1
0
1
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2
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1
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2
16
0
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N veïns
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sió
Pressupost
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200000
20

%
conjunt
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cost
Decret subvenció
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màx
Llei de
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interés
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4000€ Barris
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45
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0
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7833 11500
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82000
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6000 6000
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600
3400
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12500
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7500
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6000
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6000
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60

6750
7500
8000
6000

0
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3475
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0
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0
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6000
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Rehabilitació

Av.Girona 300
Av.Girona 302
Av.Girona 304
Av.Girona 306
Girona 36
Girona 40
Girona 49
Girona 46
Girona 48
Girona 50
Girona 52
Girona 54
Girona 56
Aragó 10
Aragó 8
Aragó 28
Aragó 30
Aragó 32
Aragó 34
Espanya 11
Cardedeu 2
Cardedeu 4
Cardedeu 1
Cardedeu 9
Ponent 2-4
Ponent 6
Ponent 8
Andalusia 4
Andalusia 5
Lleida 24
Provença 23
Provença 25
Barcelona 31
Barcelona 35
Barcelona 33
Barcelona 62
Bosc 1
Ferrocarril 1
Ferrocarril 3
Pere el Gran 13
Catalunya 1
Catalunya 2

n.
empadro
Façanes
n htges/ m ida n.
Rehabilitació coberta
cost veí
nucli
htge carrècs nats
15
77
12
35 MITJA
60000 4.000
22
60
24
65 MITJA
60000 2.727
33
1
98 MITJA
60000 1.818
32
1
88 MITJA
60000 1.875
34
72
34
82 MITJA
60000 1.765
18
67
18
55 NO
23
78
19
50 NO
18
80
18
56 NO
18
80
18
47 NO
18
81
18
63 NO
18
81
18
52 NO
19
81
19
56 NO
20
91
20
66 NO
24
1
75 GREU
80000 3.333
33
69
33
113 NO
33
60
33
124 NO
22
64
23
59 MITJA
60000 2.727
22
65
22
64 MITJA
60000 2.727
23
73
24
78 NO
24
1
85 GREU
80000 3.333
10
71
10
49 MITJA
60000 6.000
8
69
8
30 MITJA
60000 7.500
12
76
10
23 MITJA
60000 5.000
20
73
20
68 MITJA
60000 3.000
17
77
17
46 NO
24
77
24
101 MITJA
60000 2.500
11
96
12
42 NO
24
79
14
34 NO
19
67
19
59 MITJA
60000 3.158
20
86
20
59 NO
23
81
19
55 NO
19
92
19
50 MITJA
60000 3.158
8
83
8
23 MITJA
60000 7.500
9
86
10
25 NO
17
103
15
42 NO
8
97
8
21 NO
8
103
8
23 NO
36
71
36
99 NO
20
64
20
54 NO
12
1
10 MITJA
60000 5.000
22
87
21
67 MITJA
60000 2.727
16
89
16
47 NO

Rehabilitació
%
subve
nció
25
25
25
25
25

25

25
25
25
25
25
25
25
25

25

25
25

25
25

1.000
682
455
469
441
833
682
682
833
1.500
1.875
1.250
750
625
789
789
1.875
1.250
682

topall
2000
2000
2000
2000
2000

2000

2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

2000

2000
2000

2000
2000

subvenció A pagar
veí
veí
1.000
3.000
682
2.045
455
1.364
469
1.406
441
1.324
833
2.500
682
2.045
682
2.045
833
2.500
1.500
4.500
1.875
5.625
1.250
3.750
750
2.250
625
1.875
789
2.368
789
2.368
1.875
5.625
1.250
3.750
682
2.045
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real
3.000
2.045
1.364
1.406
1.324
2.500
2.045
2.045
2.500
4.500
5.625
3.750
2.250
1.875
2.368
2.368
5.625
3.750
2.045
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Diferència
75%subvenció
2.000
1.364
909
938
882
1.667
1.364
1.364
1.667
3.000
3.750
2.500
1.500
1.250
1.579
1.579
3.750
2.500
1.364

límit 3000
2.000
1.364
909
938
882
1.667
1.364
1.364
1.667
3.000
3.000
2.500
1.500
1.250
1.579
1.579
3.000
2.500
1.364

Subvenció
Llei de
Barris
30000
30000
30000
30000
30000
0
0
0
0
0
0
0
0
40000
0
0
30000
30000
0
40000
30000
24000
30000
30000
0
30000
0
0
30000
0
0
30000
24000
0
0
0
0
0
0
30000
30000

DC2. INFORME D’ACCESSIBILITAT I MOBILITAT

DC. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

1. Introducció

DC1. Estat de l’Edificació, Rehabilitació i
Quadres de càlcul econòmic per als ajuts
DC2. Informe d’Accessibilitat i Mobilitat
(Elaborat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat
i Seguretat Viària Local de la Diputació de
Barcelona)
DC3. Antecedents de Participació Ciutadana a
les Franqueses del Vallès
DC4. Participació i dinamització en l’elaboració
del PII
DC5. Síntesi de resultats del taller de
participació ciutadana
DC6. Pla de participació ciutadana

Donats els breus terminis per lliurar aquest estudi per tal d’adjuntar-lo al projecte de millora integral del barri de Bellavista per
presentar-lo a la convocatòria de la Llei de Barris d’enguany, aquest informe té caràcter preliminar. Degut a la urgència en la
redacció del mateix es fa una primera aproximació de l’estat de l’accessibilitat i la mobilitat en la via pública del barri, apuntantse algunes possibles intervencions. En el cas que el projecte de millora integral del barri de Bellavista de les Franqueses del
Vallès resultés guanyador en la Llei de Barris, ja es desenvoluparan les propostes i es donarà suport tècnic als futurs projectes.
Tot i així, i en primera aproximació, no es preveuen intervencions de gran reforma i transformació del barri, ni de gran quantia
econòmica.
2. Anàlisi preliminar d’accessibilitat
L’objectiu del present estudi és l’anàlisi de l’estat actual i la concreció d’algunes propostes de millora en referència a
l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques, segons les disposicions especificades en la Llei 20/1991, de 25 de
novembre, de promoció de l’accessibilitat i de la supressió de barreres arquitectòniques; i en el seu posterior desplegament, en
el Decret 135/1995, de 24 de març, d’aprovació del Codi d’accessibilitat.
2.1. Accessibilitat al barri des de l’exterior
El barri de Bellavista està dotat de grans infraestructures, com la línia fèrria de Rodalies de la RENFE de Barcelona-Girona,
amb l’estació Les Franqueses – Granollers Nord, i el cinturó de Granollers (C-352) des d’on hi ha un accés directe al barri.
Aquestes infraestructures, però, esdevenen a la vegada una frontera física que dificulta la connexió del barri amb la resta del
municipi de Les Franqueses del Vallès (especialment amb el barri de Corró d’Avall) i també amb el municipi veí de Granollers,
situat a l’altra banda de la via del tren. Aquesta dificultat de connexió s’acusa especialment en el cas dels vianants, fet que
provoca un augment de l’ús del vehicle privat, inclòs en les distàncies relativament curtes.
Els punts actuals de connexió són, segons el gràfic adjunt:
1. Pont d’accés a la plaça d’Espanya: d’ús mixt per a vehicles i vianants.
2. Passarel·la elevada per sobre de la catenària de la via del tren: d’ús exclusiu per a vianants. Pas no adaptat per a
persones amb mobilitat reduïda.
3. Pas inferior per sota de la via del tren: d’ús preferent per a vianants, tot i que hi pot passar un vehicle (tipus turisme),
però el pas és molt estret.
4. Accés rodat que comunica amb el Camí de Marata a Cardedeu, i posteriorment amb la carretera C-251 (GranollersGirona): accés únicament rodat, d’ús exclusiu per a vehicles.
5. Accés directe a la ronda del nord de Granollers (C-352): accés únicament rodat, d’ús exclusiu per a vehicles.
6. L’objectiu principal dels treballs de reconeixement i informació urbanística és l’avaluació de les capacitats pròpies de
renovació d’un barri, donades les seves condicions urbanístiques i socials.
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4

5
2

1

Fig. 1: Ortofoto del barri del Bellavista amb la situació dels accessos al barri.
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2.2. Accessibilitat dins del barri
2.2.1. Pendents
En relació a l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda en l’àmbit de la via pública del barri de Bellavista, el punt més
important a destacar és la característica orogràfica del propi barri, on hi ha un desnivell important, amb les conseqüents
pendents, entre la part antiga (pl. Espanya) i la zona d’equipaments situada en la zona nord-est, dalt d’un turó, fet que provoca
que els itineraris d’accés a la majoria dels equipaments de barri (i del municipi) siguin inaccessibles, és a dir, no adaptats per a
persones amb mobilitat reduïda.
Donada la diferència de cotes existents en aquest barri, tots els carrers transversals al traçat de la via del tren tenen un pendent
superior al 8% (pendent a partir del qual el Codi d’accessibilitat ja pren la consideració de rampa), i en algun cas és necessària
l’existència d’escales per salvar aquests desnivells. En canvi, els carrers longitudinals (paral·lels a la via del tren) tenen un
pendent inferior al 8%.
2.2.2. Guals i Paviments
Gairebé tots els carrers d’aquest barri corresponen a la secció tipus de calçada central (amb un o dos carrils de circulació i amb
filera d’aparcament segons el cas) i dues voreres laterals.
En una primera aproximació s’observa que la majoria de les cruïlles disposen de guals adaptats en els passos de vianants, fruit
de les actuacions que s’han dut a terme en els últims anys per a la millora de l’espai públic i les xarxes de serveis i voreres, i
que els paviments estan en bon estat.
2.2.3. Escales
Hi ha algun tram on trobem escales en la via pública, especialment en algunes places públiques, i on caldrà observar amb més
detall el seu estat en quant a l’existència de baranes, nombre de graons per tramada, estat del paviment, etc., per determinar
les possibles actuacions posteriors.
2.2.4. Mobiliari urbà
En referència al mobiliari urbà situat en els itineraris del barri, caldrà també estudiar-lo tenint en compte dos aspectes bàsics: el
seu disseny i la seva ubicació.
Així, els bancs s’haurien de situar de manera que permetin l’existència d’una banda de pas lliure d’obstacles de 90 cm
d’amplada. En relació al seu disseny, haurien de disposar de respatller i de recolzabraços, així com una alçada del seient no
inferior a 45 cm.
En relació a la ubicació dels elements de mobiliari urbà, aquests hauran d’estar situats de manera que no presentin cap
obstacle i siguin detectables per a una persona invident, i que no presentin sortints o volants superiors a 15 cm de vol i situats a
menys de 2,10 m d’alçada, que poden presentar un perill de topades, especialment per a persones amb dificultats de visió.
Aquests elements s’han de situar a una alçada superior a 2,10 m o bé disposar d’un element fix i perimetral entre 0 i 15 cm
d’alçada perquè puguin ser detectats pels invidents.
2.2.5. Places públiques reservades d’aparcament
En una anàlisi més detallada s’haurà de determinar el nombre de places públiques d’aparcament reservades per a vehicles de
persones amb mobilitat reduïda, especialment en les zones properes als equipaments públics. No és objecte d’aquest estudi el
recompte de places d’aparcament reservades en la via pública nominals, és a dir, reservades per a un vehicle específic (amb
placa de matrícula o de número de targeta d’aparcament).
3. Anàlisi preliminar de mobilitat
L’objectiu del present estudi és l’anàlisi de l’estat actual i la concreció d’algunes propostes de millora en referència la mobilitat
del barri orientades a la millora de la mobilitat en els modes més sostenibles i racionalitzar l’ús del vehicle privat seguint els
criteris i els objectius de la llei 9/2003 de la mobilitat.
3.1. Connexió del barri amb l’exterior
Pel que respecta a la connexió del barri amb l’exterior en l’anàlisi d’accessibilitat s’ha fet una clara descripció de les oportunitats
de connexió per als modes motoritzats i a peu.
3.2. Mobilitat dins en barri
La mobilitat interna està molt condicionada pel pendent dels carrers tal com s’ha comentat a l’apartat d’accessibilitat. Tot i això
es detecta un disseny de carrers molt homogeni sense una jerarquia de la xarxa viària clara.
En gairebé tots els carrers hi ha l’opció d’aparcar, com a mínim, en un dels costats.
4. Propostes per a millorar l’accessibilitat
4.1. Propostes per a millorar l’accessibilitat al barri des de l’exterior
En relació a la connexió del barri amb l’exterior, seria positiu estudiar la permeabilitat dels accessos actuals, ja sigui per tal
de determinar mesures de millora de les connexions existents, com la creació d’algun nou punt de connexió. Aquesta solució es
podria concretar en les següents actuacions:
- Adaptar la passarel·la de vianants existent per creuar la via del tren per sobre de la catenària per a persones amb
mobilitat reduïda. Possiblement la millor opció seria col·locar un ascensor adaptat a cada banda de la passera, i millorar
la mateixa.
- Millorar el pas per sota de la via del tren, situat al nord del barri de Bellavista. Tot i que aquest punt queda fora de l’àmbit
d’actuació establert inicialment, es considera important millorar aquest accés per a vianants, ja que comunica la part
nord del barri amb els equipaments esportius i culturals del barri de Corró d’Avall, i amb la resta del municipi de les
Franqueses del Vallès. Aquest accés es podria ampliar, adaptar els pendents per tal que no superin el 8%, i col·locar la
il·luminació adequada i fins i tot càmeres de vigilància per eradicar la sensació d’inseguretat que els veïns denuncien en
l’actualitat.
- Creació d’una passera per a vianants a l’alçada del carrer Ronda nord, per sobre de la catenària de la via del tren, per
millorar la connexió nord del barri de Bellavista amb la zona d’equipaments situada a l’altra banda de la via fèrria.
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- Altres actuacions (no descartem que sorgeixin altres propostes en una anàlisi més acurat d’aquest punt)
4.2. Propostes per a millorar l’accessibilitat dins del barri
No es preveuen intervencions integrals per solucionar el problema principal del barri de Bellavista en relació a l’accessibilitat i la
mobilitat interior, que és el fort pendent de molts dels seus carrers. Es pot afirmar que els carrers amb fort pendent ni són
accessibles ni ho seran mai, perquè no acompleixen els pendents mínims requerits per la normativa.
Per tant, poca cosa s’hi pot fer, llevat d’algunes intervencions puntuals que es detallen a continuació:
- Posar baranes al llarg del recorregut dels trams amb escales, sempre que sigui possible, ja sigui resseguint la línia de
façana, o de manera exempta donant servei a dues bandes o per poder escollir amb quin braç agafar-se, molt útil si la
persona porta bastó.
- En alguns casos de trams amb fort pendent es poden propiciar zones de parada amb bancs als replans, creant zones
d’ombra, col·locant fonts (especialment de cara a l’estiu), etc.
- Col·locar paviments no lliscants, amb un gravat que permeti una bona adherència, especialment en dies de pluja.
- Permetre itineraris alternatius, per altres carrers.
- Així mateix, també caldria realitzar projectes d’intervenció per a millorar l’accessibilitat d’algunes places i espais públics
(suprimir escales i col·locar rampes, adaptar el mobiliari urbà, millorar la pavimentació, etc.).
- Adaptar el desnivell existent, de més de 4 m, entre la cota del pont de Bellavista i la de l’estació de RENFE, salvat
actualment per una rampa de 3 trams i unes escales en mal estat. Es proposa la instal·lació d’un ascensor per salvar
aquesta diferència de cota i permetre l’accés adaptat a l’estació de tren i a l’aparcament d’Adif annex.
5. Propostes per a millorar la mobilitat
Pel que respecta a la millora de la mobilitat caldria plantejar l’establiment d’una jerarquia viària clara de manera que cada carrer
desenvolupi una funció específica en l’ordenació de la mobilitat. Aquesta jerarquia es desenvoluparia mitjançant la definició de:
-

Classificació dels carrers segons la seva funcionalitat.

-

Reordenació dels sentits de circulació.

-

Balanç d’oferta i demanda d’aparcament per veure la viabilitat d’eliminar places d’aparcament i augmentar l’espai per
al vianant.

-

Avaluar l’itinerari, freqüències i estat de les parades de l’Autobús per incentivar l’ús del mateix entre els habituals
usuaris del vehicle privat.

-

Dissenyar itineraris de vianants accessibles i còmodes.

-

Analitzar i millorar la seguretat viària en relació a les zones amb accidents, punts amb presència d’usuaris vulnerables
(Escoles, Casals d’avis, etc.)

-

Millorar la connexió en transport públic i a peu amb Granollers i la resta del municipi de les Franqueses del Vallés.

Barcelona, abril de 2009

El Cap de la Subsecció de Mobilitat
Hugo Moreno Moreno
L’Arquitecta - Secció d'Accessibilitat
Marta Garcia-Milà Mateu
La Cap de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local
Paloma Sánchez-Contador Escudero
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DC3. ANTECEDENTS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA A LES FRANQUESES DEL VALLÈS

DC. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

1. Introducció

DC1. Estat de l’Edificació, Rehabilitació i
Quadres de càlcul econòmic per als ajuts
DC2. Informe d’Accessibilitat i Mobilitat
(Elaborat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat
i Seguretat Viària Local de la Diputació de
Barcelona)
DC3. Antecedents de Participació Ciutadana a
les Franqueses del Vallès
DC4. Participació i dinamització en l’elaboració
del PII
DC5. Síntesi de resultats del taller de
participació ciutadana
DC6. Pla de participació ciutadana

L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès ha impulsat en els darrers anys la creació d’alguns òrgans, processos, espais i
mecanismes de participació ciutadana, amb l’objectiu de què la ciutadania s’impliqui en algunes decisions de la vida pública del
municipi i s’avanci en una governança local. A la vegada també es planteja que la política municipal de participació ciutadana
estigui encaminada a acostar l’administració pública a la ciutadania, reforçar relacions basades en la confiança, potenciar la
creació i l’enfortiment de xarxes socials i entitats, reforçar el sentiment de pertànyer a les Franqueses del Vallès a partir del
respecte a la diversitat dels pobles,...
En aquest context cal tenir en compte les particularitats del municipi de les Franqueses del Vallès pel què fa a organització i
distribució territorial. El municipi està format per cinc nuclis: Llerona, Marata, Corró d’Amunt, Corró d’Avall i Bellavista, cadascun
d’ells amb característiques molt diverses. Així doncs, alguns processos i òrgans de participació han estat pensats per afavorir la
participació d’un d’aquests nuclis, en canvi d’altres han tingut una vocació més general i aspiraven a la participació dels veïns i
veïnes de tot el municipi.
Actualment l’Ajuntament de les Franqueses compta amb una Regidoria de Participació Ciutadana, creada des d’abril 2008, i un
Servei de Participació Ciutadana, amb dues tècniques que realitzen diverses funcions i tasques en aquest àmbit.
Tot i la recent creació d’aquesta Regidoria, l’Ajuntament de les Franqueses ja fa temps que va començar a treballar en aquest
àmbit, tal i com es pot observar si ens fixem en els antecedents, que a continuació s’exposen.
2. Òrgans o espais estables de participació
El municipi compta amb diversos òrgans de participació i aquests els podem distingir segons si són òrgans de participació
territorial o sectorial, tal i com es mostra a la següent taula:

Territorials

ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ
Sectorials

Consell de Poble de Corró d’Amunt
Consell de Poble de Llerona

Consell de la Pagesia
Consell Assessor de Joventut *
Consell Escolar de cada centre
Consell Escolar Municipal
Consell General del Patronat Municipal
d’Esports
Consell General del Patronat Mpal de
Cultura, Educació, Infància i Joventut

2.1. Òrgans de participació territorial
El municipi de les Franqueses compta amb dos òrgans de participació territorial, el Consell de poble de Llerona i el Consell
de Poble de Corró d’Amunt. Aquests òrgans de gestió desconcentrada es van constituir a finals de l’any 1995 amb la finalitat
principal d’acostar l’administració al ciutadà. Segons estableixen els seus reglaments aquests tenen una doble vessant: la
decisió en les competències que assumeixin i de consulta en les que siguin de competència exclusiva de l’ajuntament.
Ambdós es convoquen periòdicament amb la finalitat de recollir suggeriments, queixes, donar informació i debatre temes que
per la seva importància o repercussió en el poble, el ciutadà té alguna cosa a dir. La composició d’aquests òrgans està formada
per regidors, representants dels veïns i representants de les associacions ciutadanes legalment constituïdes i en l’àmbit
territorial del poble.
Cadascun dels Consells de Poble té la seva pròpia junta de 10 membres, formada per un president i un conjunt de membres
vocals on hi ha els representants de les entitats del nucli, un representant pel conjunt de veïns i veïnes i dos representants
polítics. Pel que fa als representants polítics aquests surten elegits a partir de la llistes que han obtingut més vots en la zona.
D’aquesta manera un dels vocals polítics és un representant de la llista més votada a la zona (una zona seria Corró d’Amunt i
l’altra Llerona) i l’altre representant polític ho és de la segona llista de la zona més votada a les eleccions municipals.
Les reunions internes de les juntes són mensuals i els plens es celebren, en el cas de Consell de Poble de Llerona el primer
dilluns de cada mes, i en el de Corró d’Amunt l’últim dilluns dels mesos imparells.
ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ SECTORIAL
Consell de la Pagesia
El Consell de la Pagesia de les Franqueses del Vallès es va constituir amb l’acord del Ple de l’Ajuntament del 28 de febrer de
1997, i el seu reglament intern va ser aprovat pel mateix òrgan de govern en la sessió del 2 d'abril de 1998. El reglament es va
modificar i va ser aprovat definitivament pel Ple de l'Ajuntament en la sessió de 22 de gener de 2009.
Té per objectiu treballar per a la millora i promoció del sector agrícola i ramader del municipi. Segons l’article 5 del seu
reglament, les funcions que se li atribueixen són:
a) Actuar com a organisme de consulta i assessorament del Ple de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès, que prèviament a
la resolució a totes les qüestions que de manera directa o indirecta afectin al sector agrícola, ramader i forestal del terme
municipal, demanarà informe al Consell de Pagesia.
b) Elaborar els estudis, informes i dictàmens dels assumptes que li siguin encomanats pel Ple de l’ajuntament de les
Franqueses del Vallès, que puguin ésser d’interès pel sector, sempre i quan es disposi dels recursos materials i pressupostaris
necessaris.
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c) Col·laborar en la preparació i execució de la política agrària, ramadera i forestal del terme municipal, presentant iniciatives,
propostes, suggeriments i traslladant les queixes del sector a l’ajuntament, per tal que siguin discutides en els òrgans
competents.
d) Ser consultats en els processos d’elaboració de reglaments i ordenances dels serveis afectes en el sector i en aquells
assumptes d’especial incidència en aquest.
e) Ser informats de les decisions que l’ajuntament adopti en aquells temes d’interès pel sector i de les actuacions que afectin al
sector agrícola, ramader i forestal del municipi o de municipis veïns i que derivin d’altres administracions i/o organismes públics
i/o empreses públiques, quan en tingui coneixement l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
f) Promoure el respecte al medi ambient, així com la conservació, la protecció i la millora de la qualitat ambiental, a partir de
debats i actuacions diverses de participació i sensibilització.
g) Difondre de manera pública i fàcilment accessible els documents que resultin del treball d’aquest Consell.
El Consell de la Pagesia està composat per:
a) Plenari.
El Plenari està format per el President/a, que serà l’Alcalde/essa o persona en qui delegui, i pels vocals, nomenats pel Ple a
proposta de diversos col3lectius com entitats, i grups vinculats a aquest àmbit.
b) Les comissions de treball que el Plenari cregui convenient crea per acomplir les funcions descrites anteriorment.
Consell Assessor de Joventut
Aquest espai estable de participació juvenil es va constituir l’any 2002 amb caràcter d’òrgan consultiu i permanent de
participació ciutadana. Els seus objectius inicials eren donar cos i forma a la participació del teixit social de les Franqueses en el
debat sobre la joventut: en l’estudi, l’avaluació, la informació i la formulació de propostes d’actuació per millorar la qualitat de
vida dels i de les joves del municipi. Formaven part d’aquest consell representants polítics, i joves representants de les entitats i
del teixit social del municipi. Concretament la seva composició és la següent:
•

President:- Alcalde de Les Franqueses del Vallès.

•

Vice-president: Regidora de Joventut

•

Vocals:
-

Cap de l’Àrea de Benestar Social, Joventut i Sanitat.

-

Tècnic de Joventut.

-

Dos representats de les diferents plataformes representatives del teixit associatiu juvenil.

-

Membres concrets nomenats directament pel President del Consell, en el cas que el o els temes a tractar en la
sessió necessitin d’un interlocutor vàlid o d’una persona especialitzada en el tema en concret.

-

Joves no associats que parlin en representació d’un col·lectiu mínim de 10 joves.

-

Un representant de cadascuna de les entitats juvenils registrades al municipi així com les entitats que gestionin
equipaments públics de Joventut.

Tot i que formalment aquest òrgan està constituït, a la pràctica ha deixat de convocar-se. Amb el PLJ 2008-2012 elaborat
recentment, es planteja l’oportunitat d’activar aquest espai, revisant les mancances i deficiències del Consell Assessor de
Joventut.
Consell escolar municipal
El consell escolar municipal és un òrgan col·legiat de participació i consulta dels sectors afectats en la programació de
l’ensenyament no universitari dins l’àmbit municipal.
Consell de participació de les escoles bressols municipals
L’ ajuntament de les Franqueses signa un conveni amb la Generalitat de Catalunya en data 11 de juny de 2008, per constituir el
Consell de Participació de les Escoles Bressol, com un òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern dels
centres d’educació infantil de primer cicle.
Consells Escolars de Centre
Els Consells Escolars de Centre son l’òrgan màxim de govern dels centres i de participació de la comunitat escolar. Té funcions
en l’àmbit de la programació general del centre, en el seguiment i avaluació de les seves activitats i en el control de la gestió
econòmica.
Cada centre educatiu té el seu Consell Escolar de Centre, així com l’Escola de Música i l’Escola d’Adults.
Consell General del Patronat Municipal d’Esports
És un òrgan consultiu i orientador, compost per representants d’entitats vinculades amb les finalitats i objectius del Patronat
Municipal d’Esports.
Les funcions del Consell General són les següents:
a) Proposar iniciatives al Patronat en matèria esportiva.
b) Obtenir informació sobre la gestió municipal esportiva.
c) Aportar elements per a la fixació de prioritats en relació als diferents programes d’actuació esportiva.
d) Realitzar proposta sobre el representant de les entitats esportives que formarà part del Consell d’Administració del Patronat.
e) Informar dels assumptes que el Consell d’Administració o la Presidència li consulta.
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El Consell General esta integrat per:
a) El president del Patronat.
b) El vicepresident del Patronat.
c) Els vocals que integren el Consell d’Administració.
d) Un representant de cada entitat esportiva local, legalment constituïda. Aquestes entitats hauran d’estar degudament inscrites
en el registre del PME i designaran el seu representant en el Consell General en el termini que estableixi la Presidència.
e) Un representant de les associacions de veïns de les Franqueses del Vallès.
f) Un representant de la associacions de pares d’alumnes de les escoles de les Franqueses del Vallès.
g) Un representant dels treballadors del PME.
Consell General del Patronat Mpal de Cultura, Educació, Infància i Joventut
És un òrgan auxiliar de caràcter consultiu i orientador, en el qual podran participar els representants de les entitats vinculades
amb les finalitats i objectius del patronat. Està integrat per :
a) Tots els membres de la Junta de Govern del Patronat
b) Director gerent del patronat
c) Un representant de cadascuna de les entitats censades a l’àrea de Cultura, Educació, Infància i Joventut.
PROGRAMES i PROCESSOS ESPECÍFICS
Alguns dels programes o projectes que s’han realitzat al municipi i han comptat en alguna de les seves fases (diagnòstic,
disseny, implementació i/o avaluació) amb la participació de la ciutadania són:
Procés de participació en la remodelació de la carretera de Ribes
“Com vols que sigui la carretera de Ribes? ”
El gener de 2008 es va engegar un procés de participació per recollir les aportacions i suggeriments de tots els veïns i veïnes
en el projecte de remodelació de la carretera de Ribes, un projecte de transformació de la principal via del municipi.
Per iniciar el procés participatiu es va partir d’una primera proposta del projecte de remodelació, elaborada a finals de 2007. El
procés va constar d’una primera fase d’informació, explicant els objectius de la remodelació; en què consistia aquesta proposta
inicial i com es duria a terme el procés de participació.
Tenint en compte que es tractava d’un projecte que representava una modificació important d’un espai central del municipi, es
va decidir promoure la participació de tots els veïns i veïnes de les Franqueses del Vallès, independentment del nucli de
població al qual vivien. Amb aquest objectiu es van fer arribar uns qüestionaris (“Com vols que sigui la carretera de Ribes?”) a
totes les llars del municipi, que es podien retornar omplerts a través del correu electrònic, fax, o bé a una de les oficines del
Servei d’Atenció a la Ciutadania.
El resultat d’aquestes aportacions es va tenir en compte a l’hora de redactar el projecte definitiu, i va fer modificar
substancialment la proposta inicial. Amb l’ajuda dels Fons d’Inversió Local 2009 es finançaran les obres del primer i tercer tram
de la carretera de Ribes, de la plaça Gaudí a la plaça de l’ajuntament i de Can Mònic a la plaça de l’Escorxador. El 29 de gener
de 2009 va tenir lloc una sessió de devolució per presentar el nou projecte adaptat als principals criteris i suggeriments recollits.
En aquesta sessió es va convidar a tots els veïns i veïnes del municipi, així com es va explicar a través de la web , el butlletí
municipal, i tríptics. El proper 23 d’abril de 2010 es farà la inauguració oficial d’aquesta remodelació.

Projecte Educatiu de Les Franqueses (PELF)

L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès va decidir posar en marxa l’elaboració del projecte educatiu del municipi, a mitjans
de 2006. L’objectiu del Projecte Educatiu és concretar de comú acord amb la comunitat i des d’una perspectiva educadora i de
futur, el model de ciutat que es vol. En aquest sentit s’entén que l’educació va molt més enllà de les escoles, i que és
imprescindible la participació dels diversos agents del territori.
Amb el suport tècnic i econòmic de la Diputació de Barcelona, es va iniciar la fase de diagnòstic, amb la col·laboració d’una
consultora externa, inicialment KIALTI i posteriorment, ICC Consultors. En aquesta fase es va demanar la implicació de
diversos actors per tal de construir un diagnòstic ric i acurat a la realitat. Per això es van organitzar diverses sessions de treball
amb els consells de pobles, amb les AMPAs, regidors, tècnics municipals,..i es va distribuir una enquesta ciutadana a totes les
llars del municipi i als principals equipaments per tal de recollir les diverses visions. Paral·lelament es va constituir el Grup
Impulsor del Projecte Educatiu, amb persones i agents claus del municipi vinculats en l’àmbit educatiu, per tal de tirar endavant
el projecte. A la vegada també es constitueix l’Oficina Tècnica del Projecte Educatiu, formada per les tècniques municipals
d’educació i participació ciutadana, amb l’objectiu d’organitzar tècnicament i donar suport al projecte.
Un cop validada la diagnosi educativa en el I Fòrum del Projecte Educatiu (14 novembre 2009) i la priorització de les línies
estratègiques i les accions a impulsar, el PELF començarà a treballar en actuacions concretes. Periòdicament es realitzarà un
Fòrum PELF per avaluar el compliment de les accions i revisar les prioritats.
El PELF és un projecte de tot el municipi, i que té com un dels eixos de treball principals la cohesió social dels diversos nuclis
de població. En aquest sentit, la composició mateixa del Grup Impulsor té en compte aquest factor territorial i està format per
persones dels diversos nuclis.
Procés de participació per a l’elaboració del segon Pla Local de Joventut
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Des de la Regidoria de Joventut, s’impulsa a l’inici de 2008 la revisió del Pla Local de Joventut anterior. L’elaboració d’aquest
nou pla de joventut es fa de manera mancomunada amb 10 municipis més de la comarca i amb el suport tècnic i econòmic del
Consell Comarcal del Vallès Oriental. El procés d’elaboració del nou Pla Local de Joventut consta de l’anàlisi de la realitat
juvenil, el mapa de recursos i el recull de visions i percepcions de diversos actors, tant en clau de diagnòstic com per començar
a consensuar línies estratègiques de futur. En aquest sentit es van fer diversos grups de debat amb col·lectius específics: joves
de l’IES, representants polítics, entitats, joves no associats,...i a principis de setembre es va convocar una sessió conjunta de
devolució del diagnòstic i contrast de línies d’actuació futures.
Aquest també és un projecte de municipi i per tant, es va intentar que la participació tingués en compte les característiques
territorials específiques.
Participació ciutadana en l’elaboració del Programa d’Igualtat de Gènere i el II Pla d’Igualtat per homes i dones
Per poder avaluar la situació del municipi en clau de gènere, l’any 2003 es va iniciar la realització d’un diagnòstic de gènere,
amb el suport de la Diputació de Barcelona i Espais per a la Igualtat. En aquest diagnòstic es va comptar amb la participació de
diversos agents del municipi per aportar la seva experiència i visió en aquest àmbit: tècnics/tècniques municipals, representats
d’entitats i del teixit social, professionals diversos, representants polítics,....A partir d’aquest punt, l’any 2004 es va iniciar un Pla
d’Igualtat, com a guia per implementar i desenvolupar les polítiques de dona al municipi. Recentment es va elaborar el II Pla
Municipal d’Igualtat per a dones i homes, i per a la seva elaboració també es va comptar alguns tallers participatius, a Corró
d’Avall i Bellavista.
“Què t’agrada? Què no t’agrada? Què et preocupa? Què t’il·lusiona?Explica-ho a l’alcalde! “
Explica-ho a l’Alcalde! és una iniciativa de l’Ajuntament per tal d’obrir espais de debat i canals de comunicació amb la ciutadania
del municipi, establint un diàleg a través de les aportacions ciutadanes.
La inauguració d’aquest nou mitjà comunicatiu va tenir lloc a la Fira de Nadal i d’Entitats de desembre 2008, i s’ha repetit a
l’edició de la Fira de 2009. Durant els dos dies que va tenir lloc l’esdeveniment hi va haver una bústia i unes butlletes perquè
tothom qui volgués es pogués dirigir a l’administració local, amb una proposta, un suggeriment, una queixa o una millora. Qui
volia podia deixar les seves dades per tal que des de l’ajuntament se li pogués donar una resposta a la seva aportació.
Amb aquest escenari, es planteja repetir l’experiència no només durant la Fira de Nadal i Entitats, sinó també a través de la
pàgina web de l’Ajuntament.
Pla Director de la Societat del Coneixement. Elaboració participada
L’Ajuntament de les Franqueses s’adhereix a l’elaboració participativa del Pla de la Societat del Coneixement, juntament amb 3
municipis més del seu entorn: Granollers, Canovelles i La Roca. Un primer pas en l’elaboració d’aquest pla és el diagnòstic en
relació a les noves tecnologies. En aquest punt la participació de la ciutadania i entitats esdevé clau per fer-lo.
Durant el primer i el segon trimestre de 2009, Localret va estar treballant en la diagnosi, a través d’enquestes telefòniques a la
ciutadania, contactes amb persones clau de cada municipi, i algunes sessions de reflexió i propostes ( sessió infraestructures,
sessió empreses, sessió xarxa ciutadana,..)
Elaboració participativa del Reglament de Participació Ciutadana
Des de mitjans de 2008 s’està treballant en l’elaboració d’un reglament de participació ciutadana de les Franqueses del Vallès.
L’objectiu principal d’aquest reglament és establir els límits i els principis legals de la política de participació del municipi. Pretén
ser una eina que reflecteixi la realitat del municipi, garantint els principals drets i deures de la ciutadania i de l’administració en
relació a aquest tema.
Amb el suport de la Diputació de Barcelona, la consultora Espai Públic ha elaborat una primera proposta de reglament,
consensuant-ho amb els principals agents del municipi. Per això es van realitzar sessions de treball amb l’equip de govern
municipal; entrevistes als regidors de l’oposició i responsables tècnics, i una sessió oberta a tota la ciutadania i a les entitats.
Després de la fase interna d’estudi i incorporació de les aportacions es preveu poder iniciar tots els tràmits per a procedir a la
seva aprovació pel Ple municipal.
Pla d’Acció de l’Energia Sostenible (PAES)
L’Ajuntament de Les Franqueses es va adherir al Pacte d’Alcaldes/ Alcadesses contra el canvi climàtic promogut per la
Comissió Europea. Amb aquest pacte s’insta als municipis a impulsar mesures en matèria d’estalvi i eficiència energètica i
foment de les energies renovables per tal de complir els objectius establerts per la Unió Europea. Aquests objectiu fixen que per
al 2020, s’han de reduir més del 20% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle en el municipi, augmentar un 20%
l’eficiència energètica i tenir una quota d’un 20% en fonts d’energia renovables.
Per treballar pel compliment del pacte, la Diputació de Barcelona està donant suport als ajuntaments en l’elaboració del seu Pla
d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES), que ha de servir per diagnosticar l’estat actual del municipi en matèria d’estalvi i
eficiència energètica i definir les accions que s’han impulsar en els propers anys. En l’elaboració d’aquest pla d’acció es vol
implicar els diversos actors del territori, tant en l’etapa de recollida d’informació i dades com en la fase de propostes,
implantació i acceptació de les accions i mesures que es proposin.
Amb l’objectiu principal d’ informar a la ciutadania i també tots els treballadors de l’Ajuntament de la signatura del Pacte dels
Alcaldes, així com de l’elaboració del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible, i recollir les seves aportacions i idees per a la millora
d’estalvi i eficiència energètica, es va dur a terme un procés de recollida d’idees i aportacions implicant a diversos sectors de
població ( treballadors municipals, entitats, Consells del Poble,..)
“Repensem l’espai públic: Plaça de l’Espolsada”
Des de l’Ajuntament s’engega un programa de participació ciutadana en les millores de l’espai públic del municipi anomenat
“Repensem l’espai públic”. Aquest programa identifica les actuacions o reformes que es volen fer al municipi i preveu sistemes i
mecanismes per tal que la ciutadania i sobretot els veïns/es més immediats dels espais que es volen remodelar puguin
participar en el disseny d’aquestes millores.
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El primer d’aquests espais a remodelar és la plaça de l’Esposlada, situada al nucli de Corró d’Avall. Per incorporar la visió dels
veïns/es i comerços de l’entorn en la millora d’aquesta plaça es realitza una taller participatiu a la plaça el 2 de juliol de 2009.
Fruit d’aquell debat, un equip d’arquitectes dibuixen un esbós de remodelació de la plaça, que és presentat a la ciutadania
durant el mes de novembre. A partir d’aquesta proposta l’Ajuntament presenta un projecte de reforma als FEOSL 2010.
Pla Local d’Habitatge de les Franqueses del Vallès 2011-2016
L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès va iniciar a finals de 2009 l’elaboració del seu Pla Local d’Habitatge, amb
l’assistència de la GSHUA de la Diputació de Barcelona i l’equip redactor GMG. El Pla Local d’Habitatge és un document
estratègic que defineix els objectius i concreta les actuacions que s’han de dur a terme des del govern local en matèria
d’habitatge, amb la finalitat d’assolir el dret dels ciutadans de gaudir d’un habitatge digne en condicions assequibles.
Normativament, el Pla Local d’Habitatge es troba regulat en l’article 14 de la Llei 18/2008 , de 28 de desembre del Dret a
l’Habitatge, i concretament a l’apartat 10 de l’article 14, estableix que la tramitació dels Plans d’Habitatge haurà d’incloure
mecanismes de participació ciutadana.
És per aquest motiu que durant el 2010 es posaran en marxa alguns mecanismes i procediments per fer efectiva i promoure la
participació de la ciutadania en l’elaboració d’aquest Pla. Entre aquests està previst fer un qüestionari per a la ciutadania i
també una audiència pública per explicar els resultats de l’avenç del Pla i incloure les propostes i aportacions dels veïns i
veïnes.
Elaboració participativa del PII Bellavista 2009
El procés per a l’elaboració del Projecte d’Intervenció Integral de Bellavista per a la convocatòria de l’any 2009 és també un
projecte que inclou la participació de la ciutadania a través de l’obertura de diversos canals i mecanismes en la seva fase de
diagnosi i de propostes.
La descripció d’aquest procés, juntament amb el que s’ha dut a terme per a l’elaboració del PII 2010 s’inclou en l’apartat C7 i la
documentació complementària del projecte PII Bellavista 2010.
SUPORT I DINAMITZACIÓ DEL TEIXIT ASSOCIATIU
Espai d’Entitats
Fa alguns anys es va impulsar des de l’Àrea de Benestar Social i Joventut, el Servei d’Assessorament a les Entitats (SAE), i
lligat a aquest programa es va crear una pàgina web, amb diversos recursos formatius i informacions per a les entitats del
municipi.
Amb la creació a finals del 2008 del Servei de Participació es decideix donar un impuls i iniciar altre cop la dinamització
d’aquesta eina informàtica, denominant-lo “Espai d’Entitats”. A la vegada, el servei de participació també està coordinant el
debat tècnic intern entorn a la unificació de determinats criteris de relació de l’Ajuntament amb les entitats (subvencions, cessió
infraestructura,...) i la creació d’un Fitxer Municipal d’Entitats.
Fira d’Entitats
Des de fa cinc anys, l’ajuntament de les Franqueses organitza juntament amb la Fira de Nadal, la Fira o Mostra d’Entitats. En
aquesta Fira hi participen les entitats del municipi que vulguin posar un estand o bé fer alguna activitat durant el cap de
setmana que dura l’esdeveniment.
A partir del passat 2009 es crea una comissió d’entitats integrada per entitats de diversos àmbits , amb un paper més actiu en la
planificació i organització de determinats aspectes de la Fira.
Comissió de Festa Major de Bellavista
Específicament en l’àmbit de Bellavista, a finals 2008- principis 2009 es va crear la Comissió de Festa Major de Bellavista
formada per diverses entitats del barri com Hermandad Rociera, Diables, Ressò,... amb l’objectiu d’organitzar la festa major del
barri de forma participativa.
MITJANS i SISTEMES D’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ LOCALS
-

Servei d’Atenció Ciutadana (SAC). El SAC està a l’edifici principal de l’Ajuntament i també a les oficines
municipals de Bellavista.

-

Butlletí municipal

-

Pàgina Web municipal

-

Televisió LFV

-

Agenda d’activitats a les Franqueses del Vallès

-

PIJ (punt informació juvenil). Ubicat al Centre Cultural de Bellavista i al Centre cultural de Can Ganduxer.

-

Butlletí Patronat Municipal d’Esports (tracta temes esportius)

-

El Mirador (Bibiloteca)

-

Les Franqueses, Espai Educatiu (tracta temes educatius)
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DC4. DINAMITZACIÓ I PARTICIPACIÓ EN L’ELABORACIÓ DEL PII DE BELLAVISTA 2009 i 2010

DC. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

1. Objectius generals

DC1. Estat de l’Edificació, Rehabilitació i
Quadres de càlcul econòmic per als ajuts
DC2. Informe d’Accessibilitat i Mobilitat
(Elaborat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat
i Seguretat Viària Local de la Diputació de
Barcelona)
DC3. Antecedents de Participació Ciutadana a
les Franqueses del Vallès
DC4. Participació i dinamització en l’elaboració
del PII
DC5. Síntesi de resultats del taller de
participació ciutadana
DC6. Pla de participació ciutadana

Amb el convenciment de què el PII de Bellavista havia de partir de les necessitats reals del territori, i que el coneixement
d’aquest el comparteixen diversos actors (veïns/es, polítics, entitats, tècnics, altres,...) es va dissenyar una estratègia per
incloure la veu i les reflexions dels diversos agents, durant els mesos d’elaboració del projecte, tant de l’any 2009 com de l’any
següent. L’estratègia de dinamització i participació en l’elaboració del PII tenia un doble objectiu:
-

Informar de l’inici de l’elaboració del projecte i dinamitzar els agents en relació a aquest tema.
Recollir les diverses visions entorn les potencialitats i mancances o necessitats de millora del barri, i fer un debat
ric i argumentat per elaborar estratègies i propostes d’actuació.

Amb la dinamització i participació entorn l’elaboració del PII Bellavista es volia arribar a la diversitat de perfils que conviuen i
interactuen al territori: veïns i veïnes de Bellavista; veïns/es i agents socials del territori; entitats; tècnics/ques municipals de les
diverses àrees de l’ajuntament; responsables polítics de l’ajuntament, etc. Intentant que cadascun d’aquests grups fos a la
vegada heterogeni i es poguessin recollir les diverses visions existents. Per exemple, en el cas dels veïns i veïnes del barri, es
va tenir en compte la diversitat de col•lectius en quant a edat, sexe, procedència, etc.
Donat que el barri de Bellavista no disposava de mecanismes de participació estables ni s’havia realitzat cap consulta recent
respecte les necessitats del barri, es van generar diversos mecanismes i espais “ex profeso” per facilitar la introducció de les
aportacions dels agents socials del territori al Projecte de Llei de Barris, així com també es van crear espais específics de
coordinació i debat a nivell intern de l’ajuntament.
En aquest apartat es sintetitzen els principals mecanismes i estratègies que s’han utilitzat per incloure la participació de la
ciutadania i la incorporació de les veus de diversos agents en l’elaboració del projecte. Caldrà diferenciar entre el procés
realitzat per a l’elaboració del PII Bellavista 2010 i el procés realitzat l’any anterior.
2. Procés d’informació, dinamització i participació per a l’elaboració PII 2010.
El Projecte d’Intervenció Integral Bellavista que s’ha realitzat per presentar a la convocatòria de l’any 2010 s’ha basat en una
revisió i millora del projecte que ja s’havia fet l’any anterior. En aquest sentit el procés de dinamització i participació que s’ha
seguit durant l’any 2010 s’ha centrat més en la vessant informativa, que no pas en el recull d’aportacions i visions sobre el
diagnòstic del barri, ja que l’any passat es va fer una tasca exhaustiva en aquest sentit a través del Taller de Barri i altres
mecanismes.
Per a l’elaboració del PII 2010 també es volia comptar amb la implicació de diversos agents, interns (responsables polítics i
caps d’àrea i tècnics municipals de diverses àrees i especialitats) i externs ( ciutadania i entitats), impregnant la pròpia
elaboració del projecte d’una manera de fer transversal i amb una mirada global.
No obstant, la participació d’aquests agents es va concretar sobretot en la revisió i l’actualització de l’estratègia del projecte i les
propostes, entenent que la part de diagnòstic no havia variat substantivament respecte l’any anterior.
A partir del retorn i de la devolució de les aportacions que aquesta diversitat d’agents van fer durant l’any anterior i destacant
com aquestes propostes s’havien pogut anar incorporant al projecte o a l’estratègia global de millora del territori, podem
diferenciar dos espais o mecanismes informatius-participatius:
1) Tallers de debat amb tècnics/ques municipals
2) Informació general a través dels mitjans disponibles i sessió de presentació del PII 2010 oberta als veïns/es de
Bellavista, entitats, ciutadania de tot el municipi,...
1) Tallers de debat amb tècnics/ques municipals
A finals de gener 2010 es va convocar una reunió-taller per fer explícita la voluntat de l’Ajuntament de presentar altre cop un
projecte de millora integral de Bellavista a la convocatòria de Llei de Barris, i demanar la seva complicitat en l’actualització de la
part de diagnòstic i la reflexió entorn a la vigència i la revisió de les propostes d’actuació.
A partir d’aquesta primera trobada en la qual es va convocar a tots els/les caps d’àrea municipals i els tècnics/ques municipals
que havien participat activament en l’elaboració del projecte de l’any anterior, es van realitzar altres reunions sectorials i
trobades per debatre temes específics de la proposta. A més del traspàs d’informació que va anar nodrint el projecte 2010.
2) Informació general a través dels mitjans disponibles i sessió de presentació del PII 2010 oberta als veïns/es de
Bellavista, entitats, ciutadania de tot el municipi,...
La informació i transparència en relació al projecte d’intervenció integral i al seu procés d’elaboració es considerava clau per
mantenir l’interès de la ciutadania, i s’entenia que retornar la informació respecte a com s’ha donat resposta o com s’han
incorporat les propostes que van estar fent durant l’any passat els diversos actors era la darrera fase del procés de l’any
anterior que permetia connectar amb el d’aquest any.
Amb aquest objectiu es fa difusió als diversos mitjans de la voluntat de l’Ajuntament de les Franqueses de presentar de nou un
projecte per a la millora de Bellavista a la convocatòria de Llei de Barris, i també s’organitza una sessió oberta a tothom el
passat dimarts 23 de març a les 19h de la tarda en un espai cèntric del barri, el Casal d’Avis.
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En la sessió de presentació del projecte 2010 van assistir una seixantena de persones: veïns/es del barri, entitats, responsables
polítics, tècnics municipals,...En aquesta presentació, l’arquitecte de l’equip redactor va explicar els objectius i estratègies
generals i les actuacions en els diversos camps, i des de l’ajuntament es va fer èmfasi en com s’havien recollit les aportacions
ciutadanes realitzades l’any anterior, així com les accions que ja s’havien engegat per donar-hi resposta. La reunió va servir per
donar a conèixer els objectius i estratègies i recollir alguns matisos i propostes en les actuacions plantejades.

3. Procés d’informació, dinamització i participació per a l’elaboració PII 2009.
La participació i dinamització en l’elaboració del PII 2009 es va articular en 4 grans espais o mecanismes:
1) Jornada “Junts millorem Bellavista. Participa-hi!”, que inclou el Taller de Barri i el Taller dels Petits.
2) “Passejada amb ulls de gènere”.
3) Jornada de presentació i tallers amb tècnics/ques municipals i responsables polítics.
4) Mecanismes de participació no presencial: butlleta SAC i web municipal.
1) Jornada “Junts millorem Bellavista. Participa-hi!”
Aquesta primera jornada de participació i dinamització en el PII de Bellavista va constar de dues parts molt diferenciades:
a)

Una primera d’informació, debat i reflexió entorn al diagnòstic del barri i propostes per incorporar al PII. Aquesta
part es va concretar en el taller participatiu per elaborar el diagnòstic i fer propostes de millora pel barri ( a partir
d’ara, Taller de Barri) i el Taller dels Petits.

b)

Una segona part de dinamització social i amb un caire més lúdic i festiu: xocolatada, botifarrada, música i festa a
la Plaça Major per donar a conèixer el projecte i animar a participar. S’entenia com un moment de presentació del
projecte i una oportunitat per despertar interès i entusiasme als veïns/es.

Aquesta jornada, així com el Taller de Barri es va plantejar com un espai obert a tota la ciutadania i agents socials amb interès
en el barri, per això es va realitzar una convocatòria oberta a tota la ciutadania del municipi.
Amb aquest objectiu es va editar un targetó lliurat a totes les llars del municipi (finals de gener 2009); es va enviar una carta a
totes les entitats amb seu o activitat al barri; es va trucar a les entitats; pancartes; cartells pel barri i també es va publicar a
l’agenda i a la pàgina web del municipi. Aquest és la imatge dels cartells i del targetó de convocatòria:
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Per altra part, un cop finalitzada la jornada es va continuar donant visibilitat al projecte, amb l’emissió de la notícia gravada per
Televisió Les Franqueses del Vallès (http://www.tvlf.cat/) i també l’aparició a altres mitjans escrits.
Aquesta jornada va tenir lloc el dissabte 14 de febrer de 2009 a la plaça Major de Bellavista i al Casal d’Avis. El Taller de Barri
va comptar amb uns 70 participants, i durant tot el matí es calcula que per la plaça van passar unes 500 persones, que van
participar a la xocolatada, a la botifarrada i es van informar del projecte.
Per a l’organització del Taller de Barri es va comptar amb el suport d’una empresa externa, encarregats del disseny
metodològic de la sessió, la dinamització dels grups de debat, i la posterior redacció de l’informe de conclusions. El taller de
barri constava de diverses fases o moments:
-

Moment de presentació i informació. Aquest moment va comptar amb una presentació de les voluntats polítiques i
el contingut de la Llei (objectius, oportunitats, possibilitats, etc.); així com una presentació tècnica sobre l’àrea que
es presenta a l’ajut. Intervenció de l’Alcalde de les Franqueses del Vallès, de l’equip redactor i de l’equip extern de
participació.

-

Moment de reflexió i debat entorn les temàtiques. Per desenvolupar el moment de deliberació col·lectiva es va
utilitzar una metodologia de treball en grup dinamitzada per un tècnic/a extern. Els grups es van formar de manera
aleatòria intentant tenir en compte l’heterogeneitat en la seva composició. També es va realitzar un grup de treball
amb representants polítics, que van treballar separadament, per tal de no condicionar el debat en els grups de
ciutadania i entitats. La reflexió va girar entorn dos eixos:

1. Necessitats d’intervenció al barri: necessitats del barri, què cal millorar, on s’ha d’actuar, quines mancances hi ha, etc.
2. Oportunitats, fortaleses amb que compta el barri.
I quatre àmbits temàtics:
a. La mobilitat, espai públic i accessibilitat: els carrers, la connectivitat (dins del barri i amb la resta del municipi), les
places, els espais lliures, els espais verds, l’aparcament, etc.
b. Dinamisme i convivència: usos d’equipaments, la integració, les relacions entre persones,...
c.

Rehabilitació d’edificis privats: rehabilitació i renovació d’habitatges.

d. Promoció econòmica: promoció del comerç, la formació ocupacional
•

Anàlisi de les aportacions realitzades. L’equip redactor va analitzar els resultats del Taller de Barri valorant les
aportacions realitzades amb l’objectiu d’introduir les idees que es considerin oportunes, i argumentant les que
es desestimin.

•

Devolució del Taller de Barri i el PII.

Simultàniament al Taller de Barri, es va organitzar el “Taller dels petits”, amb la idea que els infants també participessin en la
jornada, expressant com veuen el barri i pensant quines haurien de ser les principals millores.
Amb aquest objectiu se’ls va demanar als infants de realitzar conjuntament un mural gegant a partir de les reflexions individuals.
El tema del mural era:
QUÈ M’AGRADA ? (DE BELLAVISTA)
QUÈ NO M’AGRADA ?
Un dia qualsevol al barri...
Al finalitzar l’activitat, els infants van escollir alguns representants per traslladar les principals opinions i conclusions al plenari
del Taller de Barri, de manera que tothom va poder escoltar també l’opinió dels més petits en les necessitats de transformació
de l’entorn.

2. Passejada amb ulls de gènere
La finalitat d’aquesta activitat era detectar els punts febles de l’espai públic del barri pel què fa a seguretat, mobilitat i
accessibilitat i benestar de les persones que hi circulen i hi conviuen. Així doncs, es tracta d’assenyalar en un plànol (mapificar):
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•

Els punts o espais que generen un sentiment de por o d’inseguretat ( per qüestiones d’il·luminació, morfologia de
l’espai, activitats desenvolupades,...)

•

Els punts que generen dificultats en la vida quotidiana, pel tema de l’accessibilitat i la mobilitat, i també recollint, si
s’escau, les dificultats en la conciliació de la vida familiar i laboral.

Per recollir aquest punt de vista es decideix anar a buscar a les persones en els grups de trobada habituals més que fer una
convocatòria expressa. Així doncs es va fer una sessió de debat-grup de discussió amb els següents col·lectius:
•

Grup de dones de mitjana edat nouvingudes: classes de català de l’Escola d’Adults

•

Grup de dones castellano-parlants: classes de català de l’Escola d’Adults.

•

Altres grups d’alumnes joves de l’ Escola d’Adults.

La sessió de debat amb cadascun d’aquests grups va estar dinamitzada per les tècniques municipals de participació i es podia
dividir en tres parts principals:
- Una primera part de presentació i explicació de l’objectiu de la sessió, vinculat a la presentació del PII de Bellavista a la
convocatòria de Llei de Barris 2009.
- Una segona part de reflexió i debat, al voltant de 4 preguntes:
•

Itineraris habituals, segurs ( per anar a l’escola, a comprar, a treballar,..)

•

Com es mouen? ( a peu, amb bus,...)

•

Per quins llocs intentes no passar? Per què? ( itineraris que s’eviten per qüestions d’il·luminació, morfologia i
accessibilitat, activitats que s’hi desenvolupen,...)

•

On et reuneixes de l’espai públic? En quines places t’agrada anar amb els fills, amics/gues,...?

En aquesta segona part es va treballar en un primer moment en sub-grups per facilitar el debat, i després conjuntament amb
tots els participants
- Finalment, una darrera part de conclusions, i explicació de la continuïtat del procés.
La intenció inicial era fer una passejada “in situ” pel barri amb aquests grups per identificar aquests “punts negres”, però la
temporalitat del procés no ho va permetre.

3. Presentació i tallers de debat amb tècnics/ques i polítics municipals
Un dels reptes dels projectes d’intervenció integral és aconseguir la implicació de les diverses àrees del consistori, no només en
la gestió de les actuacions del PII sinó també a l’inici del procés en la fase d’elaboració del propi projecte, a partir de la consens
entorn al diagnòstic del territori i estratègies de millora.
Per això, es van planificar unes sessions de presentació del projecte d’elaboració del PII, amb responsables polítics i tècnics, i
uns tallers o sessions de debat amb tots els caps d’àrea municipals i diversos tècnics/ques municipals:
La primera sessió va consistir en una presentació de les voluntats polítiques per presentar Bellavista a la convocatòria de Llei
de Barris 2009 i una introducció sobre objectius, abast, estructura i procés d’elaboració del PII. Aquesta sessió va tenir lloc el
passat mes de gener de 2009. Es va fer separadament una sessió amb els responsables polítics municipals (govern i oposició) i
una a nivell tècnic.
La segona sessió va servir es va realitzar el passat dia 3 de març de 10 a 13h a l’equipament municipal de Can Ribas. Aquesta
sessió de treball tenia bàsicament un doble objectiu:
•

En primer lloc, explicar i contrastar la diagnosi del barri realitzada fins al moment. Això vol dir, els treballs d’anàlisi
tècnic i polític i també la incorporació de les aportacions ciutadanes realitzades al taller de barri del passat 14 de febrer
i mitjançant els grups de treball de les classes de l’Escola d’Adults.

•

D’altra banda, un segon objectiu era fer una primera pluja de propostes en els diversos àmbits, per tal d’anar perfilant
les actuacions del Projecte d’Intervenció Integral de Bellavista.

L’informe d’aquesta sessió es va enviar a tots els participants i durant un període es van poder fer aportacions a través del
correu electrònic per acabar de completar el diagnòstic així com plantejar noves propostes.
D’altra banda també es va demanar la implicació del cos tècnic municipal a l’hora de plantejar eslògans o lemes pel PII
Bellavista (“concurs de lemes”). D’aquesta manera es va obrir un període perquè des de totes les àrees es poguessin fer
aportacions a través del correu electrònic.
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La tercera sessió, celebrada el passat 2 d’abril, va ser la darrera sessió de treball, i va servir per concretar actuacions a partir de
les estratègies d’intervenció definides prèviament.
Els participants a aquestes sessions tècniques ( i polítiques) van ser: Ana Font; Marta Garcia-Milan ; Anna Planas; Marc Majós;
Esteve Ribalta; Joan Antoni Marín; Gisela Santos, Francesc Esteve; Albert Piñol; Lídia Ganduxé; Joaquim Martín; M. Mercè
Miquel; Manel Fernández; Francesc Millan; Joan Valls; Mercè Gutiérrez; Núria Rius; Míriam Soria; Ana Blasco; Pepe Algar;
Dani Migoya; Montse Aliberch; Gemma Barnusell; Crtistina Fuentes; Àlex Martín.
Després de la tercera sessió s’ha realitzat un treball intens de coordinació de les diverses àrees amb el grup de treball
d’elaboració del PII, format per alguns representants polítics i tècnics municipals, així com l’equip redactor, la Diputació de
Barcelona i un tècnic de participació extern.
4. Participació ciutadana al PII a través de la pàgina web municipal
Finalment, un darrer mecanisme creat exprés per facilitar la participació ciutadana en l’elaboració del PII Bellavista, és
l’emplenament de butlletes, ja sigui presencialment a través de les oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania ( SAC Corró
d’Avall i SAC Bellavista) o bé a través de la pàgina web municipal ( www.lesfranqueses.cat)
Aquest mecanisme té com a objectiu facilitar la participació de veïns i veïnes que potser presencialment no poden o no volen
participar en cap dels espais anteriorment explicats, però que sí que volen aportar la seva visió sobre el barri, identificant
elements de diagnòstic o de propostes pel projecte.
Fins al moment la participació a través d’aquest canal ha estat força baixa, s’han enviat menys de 10 butlletes omplertes. De
totes maneres es valora important obrir aquest canal i donar l’oportunitat de participar no presencialment a tota la ciutadania
que hi estigui interessada.

4. Dinamització i informació durant els mesos d’elaboració del projecte 2009 i 2010
A banda dels espais i canals creats exprés per facilitar la participació de la ciutadania i també internament durant l’elaboració
del PII Bellavista, durant els mesos d’elaboració del projecte (gener- maig 2009; i gener-abril 2010) s’ha reservat un espai a la
pàgina web municipal, amb l’actualitat del projecte.

D’altra banda, durant el 2009 i el 2010 els mitjans de comunicació municipals (Butlletí, pàgina web, TVLF) i també comarcals
(diari El 9 Nou, Línia Vallès, Revista El Vallès, Canal Català o Vallès Oriental televisió) s’han fet ressò del procés dut a terme
per a la presentació del PII Bellavista SÍ 2009, i el de l’any 2010.
Algunes de les notícies més recents aparegudes als mitjans de comunicació comarcals són les que es fan ressò de la
presentació del PII Bellavista a la convocatòria de la Llei de Barris d’aquest any 2010.
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DC5. SÍNTESI DE RESULTATS DEL TALLER DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

DC. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

SÍNTESI DE RESULTATS DEL TALLER DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA de 14 de febrer de 2009.

DC1. Estat de l’Edificació, Rehabilitació i
Quadres de càlcul econòmic per als ajuts
DC2. Informe d’Accessibilitat i Mobilitat
(Elaborat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat
i Seguretat Viària Local de la Diputació de
Barcelona)
DC3. Antecedents de Participació Ciutadana a
les Franqueses del Vallès
DC4. Participació i dinamització en l’elaboració
del PII
DC5. Síntesi de resultats del taller de
participació ciutadana
DC6. Pla de participació ciutadana

1. Presentació
Aquest informe recull les conclusions i aportacions realitzades en la jornada de treball per a l’elaboració del projecte
d’Intervenció Integral de Bellavista realitzades el dissabte 14 de febrer de 2009.
L’objectiu de la jornada era doble. Per una banda, donar a conèixer la voluntat de presentar la sol·licitud del PII i explicar les
característiques de la Llei de barris. Per una altra banda, obrir una reflexió ciutadana que permetés copsar la visió dels i les
residents del barri entorn a les necessitats de millora i les potencialitats de Bellavista, analitzar-les i introduir-les en la mesura
del possible en el projecte definitiu.
El Taller de Barri es va plantejar com un espai obert a
tota la ciutadania i agents socials amb interès en el barri,
per això es va realitzar una convocatòria oberta amb un
reforç en els punts estratègics del barri. Els mecanismes
utilitzats van ser: bustiada a totes les llars; carta a les
entitats de Bellavista; cartells als equipaments i punts
clau del barri; pàgina web des de 30/01/09; mitjans
comarcals (notícia Línia Vallès 6/02/09); trucades a les
entitats de Bellavista, etc.
La jornada es va estructurar en diferents moments
durant el matí del dissabte dia 14 de febrer. Com a punt
de trobada del veïnat, la convocatòria es va fer a la
plaça Major. Allí van tenir lloc els parlaments i
presentacions inicials a càrrec de l’alcalde, l’equip
redactor del projecte i l’equip de dinamitzadors dels
grups de treball, mentre tothom compartia una
xocolatada.
Tot seguit tots els presents van anar al Casal d’Avis, on es varen dividir en tres grups de treball: dos grups amb els veïns i les
veïnes tant associats com no associats; i un amb els regidors i regidores dels grups municipals. Al finalitzar aquesta reflexió,
tothom es va reunir en plenari per compartir les idees treballades. La jornada va finalitzar compartint una botifarrada a la plaça
Major.
També es va oferir un servei de guarderia i un taller per a infants. La idea era que els més petits poguessin participar
expressant com veuen el barri i quines creuen que haurien de ser les principals millores.
D’aquesta manera, es pretenia donar força a la visió i l’experiència dels i les habitants de Bellavista, en tant que subjectes que
viuen, gaudeixen i pateixen les problemàtiques i les virtuts del barri, i reflexionen entorn el futur del barri en relació a la seva
pròpia dinàmica interna i a la vinculació amb la resta del municipi.

El programa de la jornada va ser:
10.00 - 10.15 h Xocolatada
10.15 - 10.45 h Presentació institucional
Presentació tècnica
10.45 - 11.00 h Pausa
11.00 - 12.45 h Grups de treball:
Parlem del barri!
Vine a dir la teva al Casal d’Avis!
12.45 – 13.00 h Posada en comú en plenari
13.00 – 15.00 h. Botifarrada

Aquest document recull les conclusions del treball realitzat per la ciutadania; però també la reflexió política dels grups
municipals participants a la jornada. També queden recollides cadascuna de les aportacions realitzades, juntament amb els
debats que es van generar.
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Per últim, afegir que l’organització de la xocolatada va anar a càrrec de l’associació de lleure juvenil La Teia i la botifarrada es
va organitzar amb la col·laboració de la Comissió de Festa Major de Bellavista. Aquesta Comissió, formada per diverses entitats
del barri, s’ha creat fa pocs mesos amb l’objectiu d’organitzar la festa major del barri.
2. Conclusions – reflexió ciutadana
2.1 Espais d’ús públic, mobilitat, accessibilitat, mobiliari urbà i connectivitat
La necessitat de millora de l’accessibilitat i la mobilitat dels vianants és un dels temes que genera més acord. En general,
s’assenyala la necessitat d’eliminar les barreres arquitectòniques: als equipaments públics (centre mèdic i escoles) i als parcs i
les places. S’assenyalen com a punts on cal intervenir:
•
•
•
•
•

Adequació de la plaça d’Esbarjo, que actualment presenta dificultats per a la gent gran o per moure’s en cadires de
rodes.
Reformar la vorera del costat de la via del tren i la rampa.
Col·locar una escala mecànica per comunicar el passeig Andalusia amb la part alta de Bellavista.
Arranjar les voreres del passeig Andalusia amb el Carrer País Basc.
Solucionar els graons que connecten el passeig Andalusia i el carrer Ponent que no permeten el pas.

També es proposa: millorar les cantonades de tots els carrers, ja que no estan ben adequades a persones amb mobilitat
reduïda; millorar l’accés a la estació del tren; i reformar el carrer Aragó. En aquest carrer, un grup apunta com a prioritari la
reducció de l’impacte acústic del tren al seu pas per Bellavista, instal·lant uns panells o bandes antisonores que minimitzin el
soroll. Esmentar que sobre la presència del tren no hi ha consens, ja que hi ha qui valora positivament la seva presència
malgrat les molèsties que pugui ocasionar.
La contaminació va ser ressaltada a un dels grups de treball. En relació a la pol·lució, la presència de trànsit, el soroll del tren o
les antenes de telefonia són alguns dels aspectes apuntats, especialment a la plaça Espanya per la presència de la parada de
l’autobús i el semàfor. En relació a la contaminació lumínica, es proposa potenciar i modificar el sistema públic d’il·luminació.
Per últim, hi ha dubtes sobre la legalitat d’una antena de telefonia ubicada damunt de la farmàcia a la plaça Espanya.
Respecte la mobilitat en bicicleta un dels grups identifica la necessitat de regular l’ús de la bicicleta, proposant habilitar un carril
bici per evitar que aquestes vagin per la cera.
Hi havia acord en la necessitat de reurbanitzar diferents zones del barri. En primer lloc, el pont que connecta Bellavista amb
Granollers, porta d’entrada al barri i caldria dignificar-lo i arranjar-lo.
D’altra banda, s’assenyala que el final del carrer Andalusia, que actualment està molt deixat, es podria arreglar per ser utilitzat
pels infants. A més assenyalen problemes amb el sistema de recollida d’aigües pluvials que provoca inundacions.
En aquesta mateixa línia, es valora la necessitat de remodelar el sistema de clavegueram de Bellavista, i en concret el del
carrer Aragó. S’apunta que, per la seva orografia, els carrers situats a la part baixa de la pendent tenen greus problemes amb el
clavegueram perquè es desborda. Es proposa construir clavegueres en els carrers transversal per evitar l’acumulació d’aigua i
la saturació del clavegueram.
Com a criteris de remodelació, es proposa posar passos de vianants, voreres antilliscants i escales mecàniques ecològiques.
Com a exemple concret, el pont de Bellavista es considera un perill per al vianant, ja que el paviment de la zona de vianants es
un punt d’accidents (tant si plou com si no), la gent cau perquè el terra patina.
Respecte a la remodelació d’espais concrets del Bellavista, es destaquen:
•

Un dels grups apunta la reforma del parc del Mirador, per tal d’habilitar més espais verds, un circuit d’activitats per a
totes les edats i fer un bon manteniment del Parc.

•

Un dels grups assenyala la plaça Major com un espai central del barri. Per això es proposen millores en dos sentits:
per una banda, en relació a la pròpia plaça, per tal de millorar el seu estat i les activitats que es realitzen, afavorint el
seu ús per part de tots els col·lectius. Per una altra, referent al parc ubicat a sota la plaça, s’haurien d’arranjar els
gronxadors i en general el mobiliari urbà, i controlar les conductes incíviques i el consum de drogues per part d’un grup
d’adolescents.

Respecte al mobiliari urbà en tot Bellavista, un dels grups assenyala la necessitat de dotar de més mobiliari urbà el barri, com
ara papereres i contenidors, i potenciar el reciclatge i controlar més la no recollida de les caques de gos per part dels seus
amos (queixa principal que ja comentem a la part de Convivència).
També s’apunta la necessitat de millorar la visibilitat d’alguns encreuaments, amb perill d’accident degut a: una mala
visibilitat, als girs de cotxes, a la mala ubicació d’alguns contenidors de recollida en les cantonades; la indisciplina viària
d’alguns conductors que aparquen en zones no permeses i la manca de pivots a les voreres per impedir que aparquin vehicles
limiten la visibilitat. S’identifiquen: al c/ Almendros cantonada Menorca (amb containers que dificulten la visió), C/ Barcelona
cantonada Lleida, al c/ Menorca - on el mecànic utilitza espais com cantonades i passos de vianants per aparcar cotxes del seu
negoci-. També s’apunta la necessitat de col·locar un mirall en el creuament del carrer Tarragona amb Girona.
També s’assenyala que el creixement dels arbres esta una mica descontrolat i crea inseguretat a les vivendes. Es proposa
controlar més aquest creixement dels arbres i contractar jardiners.
Respecte l’aparcament a Bellavista sorgeixen diferents aportacions. En primer terme, aquells temes en relació a un mal ús o
poc aprofitament dels aparcaments existents. Com a exemple, s’apunten el carrer Girona o els problemes del camió de les
escombraries per passar pel carrer Aragó per la presència de camions i furgonetes grans aparcats. En aquest sentit, un grup
proposa l’eliminació de la zona roja, considerant que està per finalitat recaptatòria, ja que no funciona com a moviment del parc
automobilístic. En segon terme, com aconseguir més places d’aparcament. Hi ha dues idees: una fa referència a la construcció
de nous aparcaments: fer places de pàrking sota de les places de Bellavista; habilitar aparcaments a la zona d’accés a les
piscines, al final del carrer Aragó. Però, també s’opta per l’aprofitament de les infraestructures ja existents: per exemple, el
pàrquing de l’estació, amb un abonament mensual o anual per a veïns/es.
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2.2 Habitabilitat
Hi havia un ampli consens en la necessitat de rehabilitar els edificis del voltant de la Plaça Espanya, els edificis de la zona del
Carrer Aragó, i en menor mesura, els del carrer Andalusia. S’assenyala que són els edificis més antics i que caldria actuar per
la millora de les façanes i baixants. També hi ha coincidència en promoure la instal·lació d’ascensors en aquells edificis que
superen més de 4 plantes, per tal de millorar les condicions de vida dels veïns i veïnes.
2.3 Dinamització econòmica
En relació a la dinamització del teixit comercial, hi ha acord en la necessitat de potenciar-ho, tant fomentant el petit comerç,
com fomentant que els veïns consumeixin en el seu entorn més proper. En relació a com millorar la quantitat i la qualitat de les
petites botigues del barri, sorgeixen diferents propostes: ajudes per a fomentar els negocis, rebaixar els impostos a l’hora
d’iniciar un negoci; realitzar una campanya de sensibilització per potenciar la compra en els comerços del barri, millorar
l’enllumenat de Nadal, etc. Es fa menció específica a la farmàcia, ja que la única del barri esta situada a la zona de la plaça
Espanya i queda poc accessible per a la part alta i cèntrica del barri.
Un dels grups proposa promoure un control més estricte de les llicències dels comerços, ja que alguns participants pensen que
alguns comerços no compleixen la normativa.
Per últim, s’assenyala que l’actual ubicació del mercat setmanal del dimecres genera problemes de trànsit al veïnat per això es
proposa reubicar-lo a les places i parcs del carrer Andalusia per reduir les molèsties i les dificultats per portar la compra a casa.
2.4 Convivència i dinamisme social
Hi ha consens en la necessitat de fomentar i millorar el civisme a Bellavista per millorar la imatge del barri. Les caques de gos,
els mobles tirats de qualsevol manera, el mobiliari urbà trencat i el mal ús de les motos són els principals aspectes assenyalats
pels veïns/es. Per tal de donar resposta a aquestes conductes, es proposen: recuperar i potenciar la figura dels agents cívics,
com a persones que sensibilitzen i que treballen per la convivència i cohesió als barris; i el control i la sanció. Un dels grups
proposa fomentar la policia de proximitat, però, amb una aposta clara per potenciar una policia més propera, més educativa i
no tant sancionadora.
Respecte als equipaments, tot i que es valoren positivament els equipaments del barri, sorgeixen algunes demandes per a
col·lectius i/o usos concrets:
•

Promoure la construcció d’un Centre per a persones amb una disminució psíquica o física, ja que actualment hi ha
una llista d’espera de 3 anys. El barri necessita un Centre on puguin accedir nens amb disminució psíquica o física,
caldria construir o ampliar el Centre per a discapacitats. L’actual centre s’ha quedat petit i no pot absorbir tota la
demanda del barri.

•

Promoure programes i la construcció d’una residència per a la gent gran, amb preus assequibles, ja que a Bellavista
hi ha un índex d’envelliment molt alt, i per tant, s’haurien de fer programes per a millorar la qualitat de vida d’aquest
col·lectiu.

•

Fomentar les ludoteques a Bellavista. També hi ha qui identifica la necessitat de construir una ludoteca al barri per
garantir el lleure del infants, ja que s’identifica una mancança d’espais de lleure per infants, malgrat que els parcs i
places estan equipats.

•

Promoure la construcció d’un punt de reciclatge a Bellavista. Hi ha qui identifica la necessitat de tenir un punt de
reciclatge a Bellavista per disposar d’un punt de referència al barri. També s’assenyala la necessitat de realitzar
programes de conscienciació amb el reciclatge i el medi ambient.

•

Finalment, també es proposa promoure la construcció d’una zona esportiva per fomentar l’esport com una eina
integradora al barri.

Dels equipaments ja existents, es valora la seva potencialitat però també la necessitat de dinamitzar-los per evitar que quedin
en desús: Centre Cultural, Auditori, posar ludoteques, etc.
En relació a l’ús dels equipaments per a les entitats, s’assenyala que moltes de les associacions de Bellavista no tenen locals
fixes ni compartits. Nomes entitats com l’Associació de Veïns de Bellavista fa ús de dos locals diferents; i les altres entitats han
de demanar/pregar per disposar d’un espai. Es proposta fer un estudi de necessitats de les entitats per aconseguir una
utilització més equitativa segon necessitats d’activitats de manera que es reparteixi per a que totes les entitats puguin treballar
per el barri.
En aquest sentit, en un dels grups sorgeix la idea de redefinir els espais del Casal d’avis de Bellavista, però no hi ha consens
respecte aquesta proposta. Hi ha qui considera que l’Associació de Veïns de Bellavista ocupa massa espai dins del Casal, però
moltes persones no hi estan d’acord i consideren que ja esta bé la distribució d’espais l’actual.
En relació als usos de l’espai públic, hi ha acord en que les places de Bellavista no estan ben aprofitades. A banda de les
millores en l’accessibilitat i mobiliari urbà ja citades, es troba a faltar una major dinamització d’aquests espais per tal que tinguin
un ús social i relacional. Els veïns/es valoren que s’utilitzen poc i que caldria fer-hi més activitats, adequant-les a totes les edats
(taules de ping pong, gronxadors, etc.)
De la mateixa manera, es proposa incrementar l’aprofitament de zones verdes, actualment ocupades per gossos i persones
fent el botellón. Per exemple, s’assenyala la zona del Mirador com un espai amb potencialitat per convertir-se en un espai
familiar i lúdic dinamitzat per als caps de setmana amb barbacoa, zona de picnic, etc.
Un dels grups proposa promoure espais de trobada entre els veïns i veïnes, de diferents cultures, que viuen a Bellavista.
S’apunta la idea que l’ajuntament hauria de ser l’impulsor d’aquests espais. En aquest sentit, també es comenta vetllar per a
que la immigració no es concentri en zones marginals.
En general, hi ha acord en que cal generar més oferta d’activitats adreçades a infants i joves, però també incrementar la
diversitat d’activitats, tant des de la vessant formativa, com els cursos per a la reinserció laboral d’acord amb la demanda; com
cursos de ioga, gimnàstica i tota classe d’activitats per a la gent gran.
També sorgeix la necessitat d’impulsar mesures que permetin la conciliació de la vida familiar, social i laboral de les
persones. Més enllà d’ajuts socials, s’apunta la necessitat d’adequar les instal·lacions de manera que es pugui compaginar la
realització d’activitats i la cura dels fills, disposant de serveis gratuïts en els equipaments ja existents (Biblioteca, Escoles, etc.)
Per últim, s’apunta la necessitat de potenciar el serveis socials per atendre les necessitats socials emergents al barri, amb
advocats socials, etc.
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SÍNTESI DE PRESENTACIÓ DEL PII 2010 “BELLAVISTA ARA SÍ” ALS VEÏNS/ES I ENTITATS
1. Introducció
El passat dimarts 23 de març de 2010 de les 19h a les 21hores va tenir lloc una sessió de presentació del nou projecte
d’intervenció integral de Bellavista que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès presenta a la convocatòria de Llei de Barris
2010.
La celebració d’aquesta sessió de presentació va tenir lloc en un equipament situat al bell mig del barri de Bellavista, el Casal
d’Avis i Centre Social de Bellavista (Cr. Extremadura, 34) i va comptar amb la presència d’una seixantena de veïns i veïnes, i
també representants d’entitats.
2. Objectius i organització de la sessió:
L’objectiu d’aquesta presentació era doble:
• En primer lloc, explicar la voluntat de l’Ajuntament del municipi a tornar a presentar l’any 2010 un projecte de millora
integral de Bellavista, i donar a conèixer les línies generals del projecte (objectiu i estratègies i principals actuacions)
• D’altra banda, es plantejava aquesta presentació com un retorn de tot el procés participatiu per a l’elaboració del PII
2009 realitzat l’any anterior (taller de barri, passejada amb ulls de gènere,..), a la vegada que també s’aprofitava
l’ocasió per recollir noves aportacions al projecte.
Esquema de la sessió:
La presentació va tenir el següent esquema i horari:
19:10h- Inici de la sessió i benvinguda, a càrrec de l’Alcalde de les Franqueses del Vallès.
Explica la voluntat de l’Ajuntament de millorar tot el municipi, i en aquest cas, Bellavista. Planteja la Llei de
Barris com una oportunitat d’invertir molts diners al barri i millorar-lo a nivell físic, però també dinamitzar-lo
econòmicament, programes socials, d’igualtat de gènere,…
19:20h Què és la Llei de Barris, procés d’elaboració, objectius i actuacions inclosos al PII 2010, a càrrec
d’Anna Planas, arquitecta de l’equip redactor
1)

Recordatori sobre què és la Llei de Barris.

2)

Procés realitzat per a l’elaboració del PII Bellavista (procés de participació)

3)

Objectius, estratègia i propostes d’actuacions del Projecte d’Intervenció Integral de Bellavista 2010.

20:00h. Torn de preguntes, dubtes o suggeriments en relació al projecte presentat

Difusió i convocatòria prèvia:
El públic destinatari d’aquesta presentació eren les persones i entitats que l’any passat es van implicar activament en
l’elaboració del PII, els veïns i veïnes i entitats del barri en general, i també tota la ciutadania de les Franqueses que hi tingués
interès. Per a la convocatòria d’aquesta presentació es van utilitzar diversos mitjans.
‐
‐
‐
‐

Cartells DINA3 als equipaments, comerços i bars de Bellavista
Carta personalitzada als participants del Taller de Barri 2009 i a totes les entitats de Bellavista. Trucades
telefòniques a les entitats
Notícia al web municipal
Notícia a premsa comarcal (El 9 Nou i notícia El Vallès)

3. Aportacions , preguntes i suggeriments dels veïns/es al PII 2010 “Bellavista SÍ!”
En general , els veïns/es que van estar presents en aquesta sessió van mostrar satisfacció pel projecte que es presentava, ja
que es considera un projecte complet i que pot donar resposta a diverses problemàtiques existents al barri. Tot i així, es van fer
algunes aportacions, preguntes o suggeriments per incorporar al projecte, i d’altres que van tenir una resposta immediata per
part de representants polítics del consistori.
‐ En quin moment ens trobem dels terminis de presentació del projecte? Hi ha possibilitats de guanyar la subvenció? De què
depèn?
‐ Cal preveure bé el tema de l’aparcament, ja que és un problema en el barri.
‐ És important preveure educadors socials en el PII. Es considera positiu que la transformació del barri prevista en el PII, no
es basi només amb “la pedra”.
‐ Les Franqueses, i Bellavista, té com molts altres municipis una assignatura pendent, que és el tema de la immigració. És
un repte molt seriós i cal que tots/es hi treballem de valent (administració, entitats, veïns/es,...)
‐ Cal buscar espais de trobada i relació comuns entre les entitats del barri.
‐ El tema dels problemes de drogo-addicció són una realitat al barri. Actualment hi ha el programa de prevenció de drogues
C-17 i des de la Comunitat Cristiana es dóna suport a persones amb aquest tipus de problemàtica, però a més a més es
proposa intensificar aquest treball amb alguna acció inclosa al PII.
‐ Si no s’accedeix a la subvenció de Llei de Barris, quins projecte es podran tirar endavant i quins no?
‐ Independentment de si es tira endavant el projecte o no, cal treballar per mantenir el què ja es té, és a dir, cuidar els
carrers i les places, els jardins, els equipaments,...
‐ Pel què fa a les actuacions del camp 8, es proposa en comptes de preveure la instal·lació d’ascensors posar escales
mecàniques.
‐ Alguns veïns/es es queixen de l’ocupació del Parc del Mirador per part de joves que beuen i fumen. Proposen una actuació
més activa de la policia (En aquest punt s’obre un debat amb el Regidor de Seguretat Ciutadana sobre l’actuació de la
policia en aquests casos)
‐ El barri té una problemàtica important amb temes de civisme: pel què fa a excrements de gossos, pintades de grafits a les
parets,...
‐ A part de millorar el sistema de clavegueram amb la provisió d’un col·lector, cal mantenir nètes les clavegueres existents, ja
que n’hi ha alguna que sempre està bruta, com la del C/ Bosch amb C/ Barcelona.
‐ Necessitat de construir una residència per a la gent gran a Bellavista.( tot i que ja s’explica al projecte que hi ha demandes
que no es poden recollir i incorporar en un projecte de Llei de Barris).
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DC6. PLA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

DC. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

1. Introducció

DC1. Estat de l’Edificació, Rehabilitació i
Quadres de càlcul econòmic per als ajuts
DC2. Informe d’Accessibilitat i Mobilitat
(Elaborat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat
i Seguretat Viària Local de la Diputació de
Barcelona)
DC3. Antecedents de Participació Ciutadana a
les Franqueses del Vallès
DC4. Participació i dinamització en l’elaboració
del PII
DC5. Síntesi de resultats del taller de
participació ciutadana
DC6. Pla de participació ciutadana

Aquest Programa de participació i dinamització de Bellavista sorgeix de la voluntat de l’Ajuntament de Les Franqueses del
Vallès d’implicar els veïns i les veïnes en el Projecte d’intervenció Integral. El Programa de participació i dinamització és
l’instrument que recull com, en quines actuacions i quan es convidarà als veïns i les veïnes de Bellavista per desenvolupar les
actuacions previstes en el projecte. L’objectiu és ordenar totes les accions participatives sota una estratègia global, integrada i
coherent amb el procés d’execució del projecte.
El Programa vetllà per la correcte execució de les actuacions atenent a un seguit de premisses i criteris d’actuació, entre els
quals destaca el foment de la participació dels col·lectius que habitualment no participen: joves, dones, nouvinguts, etc.
També es tindrà especial cura amb la informació i difusió del procés, per garantir que tothom s’assabenta de les accions que es
desenvolupen i disposa dels elements de reflexió necessaris. Per això cal un treball previ d’anàlisi dels canals de comunicació
més adients i els agents a qui va dirigida.
Val a dir, que en el barri de Bellavista ja es compte amb una experiència prèvia de foment de la participació, no només en
l’elaboració del PII a través de la realització del Taller de Barri i el Grup de treball de Dones, sinó també més enllà del projecte
amb la constitució de la Comissió de Festes on hi són representades gaire bé totes les entitats del barri.
L’objectiu estratègic del foment de la participació ciutadana és fomentar convivència i la cohesió social del barri. En aquest
sentit, es considera la participació com una manera de fer en el desenvolupament global del projecte i en les mateixes
actuacions, i no com un procés paral·lel a la resta d’actuacions.
En aquest marc, la participació ha de contemplar dos aspectes. D’una banda, l’objectiu que fa referència als continguts, és a dir
a la incidència directa dels diferents agents en el disseny i implementació d’actuacions concretes en els diversos àmbits
d’intervenció. I de l’altra banda, l’objectiu de potenciar les relacions entre els diferents col·lectius presents al barri per enfortir la
comunitat i la identitat del barri. Així, no es tracta només de posar actuacions municipals a la deliberació ciutadana, sinó que
s’ha de fer sota unes pautes que fomenten la relació, el diàleg, la comprensió i el coneixement mutu entre els veïns i veïnes de
Bellevista.
L’objectiu estratègic d’aquest programa de participació és fomentar la complicitat de la ciutadania en la millora de Bellavista.
Com objectius operatius destaquen:
•
•
•
•

Implicar als diferents agents socials del territori en el desenvolupament del Barri.
Millorar les actuacions que s’executin.
Treballar en la creació i enfortiment de xarxes entre veïns i veïnes.
Millorar la convivència a través de la creació de canals d’interrelació.

Com objectius procedimentals destaquem:
•
•
•

Donar a conèixer el PII als veïns i veïnes. Aquesta difusió comporta, tant la comunicació del PII en general, com la
comunicació vinculada a les actuacions específiques que inclou el PII.
Ordenar els canals i els mecanismes de participació ciutadana del projecte sota una estratègia global que garanteixi la
coordinació i eficiència del projecte.
Garantir el seguiment del projecte per part del veïnat.

2. Planificació d’actuacions
El Programa de participació ciutadana s’organitza en dues línies d’actuació:
D’una banda, la constitució de la Taula d’Entitats que serà un espai de seguiment i avaluació del desenvolupament del projecte
d’Intervenció Integral de Bellavista. Aquesta Taula estarà formada per totes les entitats del barri, alguns referents de col·lectius
concrets (com els joves), i algun referent del Projecte Educatiu de Ciutat. Aquesta Taula d’entitats té com a precedent la
Comissió de Festes que ja és l’espai de trobada associatiu per organitzar la Festa Major.
D’una altra, desenvolupar un seguit de processos de participació ciutadana concrets entorn a les següents actuacions recollides
en el projecte:
•
•
•

Disseny de la reurbanització de les places del barri: Espanya, l’Esbarjo, Major i Països Catalans.
Definició d’usos del nou equipament cívic i social del carrer Roselló.
Dinamització comunitària del barri a través de les activitats socio-culturals.

Per fer-ho es realitzaran sessions de treball obertes amb tota la ciutadania vetllant per la participació activa de tots els
col·lectius: joves, dones, nouvinguts, etc. Per fer-ho es facilitarà la informació necessària i canals de deliberació col·lectiva.
Les funcions de la Taula d’Entitats són:
•
•
•
•

Realitzar el seguiment de les actuacions del PII.
Supervisar els mecanismes de foment de la participació ciutadana vinculades a les actuacions del projecte.
Ajudar a dinamitzar els processos de participació que s’obrin.
Realitzar una avaluació final del PII.

La Taula d’Entitats esdevé l’espai de referència ciutadana en el desenvolupament del PII. Per això ha de disposar de tota la
informació necessària. Però també esdevé un espai mobilitzador de la participació ciutadana més enllà d’ella mateixa fomentant
accions de dinamització del barri vinculades als objectius del PII, especialment els processos concrets vinculats a
actuacions del projecte que aquest mateix pla identifica que s’han de desenvolupar amb la participació activa dels veïns i
veïnes. En aquest sentit, es farà especial èmfasi per treballar amb els col·lectius que normalment no són tant actius a la vida
pública: joves, dones i nouvinguts.
La voluntat és fomentar una participació el més extensa possible per així poder treballar aspectes estratègics vinculats a la
millora de la convivència i la cohesió social. Tots aquests processos hauran de vetllar per complir els criteris bàsics del foment
de la participació ciutadana: transparència, informació, facilitació de canals de participació, metodologies i tècniques que
garanteixin la participació activa de tothom que ho vulgui en condicions d’igualtat, i resposta argumentada de les decisions
finals.
Entre les actuacions que requeriran de processos participatius específics destaquen:
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Q. QUADRES

Q. QUADRES

Q1. QUADRE RESUM D’INDICADORS

Q1. Quadre resum d’indicadors
Q2. Calendari de desplegament econòmic
Q3. Cronograma

Q1-QUADRE D'INDICADORS

A

Processos de regressió urbanística i dèficit d'equipaments i servei

A.1. Valor cadastral
A.2. Deficient estat de conservació de les edificacions
A.3. Edificis sense aigua corrent o sense evacuació d'aigües residuals
Edificis sense aigua corrent
Edificis sense evacuació d'aigües residuals
A.4. Edificis de 4 plantes o més, destinats principalment a habitatge, sense ascensor
B

Problemes demogràfics

B.1.
B.2.
B.3.
B.4.

Densitat de població (habitatges/hectàrea)
Descens de població o creixement massa accelerat de la població
Població depenent
Alt percentatge d'immigració

C

Presència de problemes econòmics, socials o ambientals

C.1.
C.2.
C.3.
C.4.

Nombre de persones que perceben pensions assistencials i no contributives
Elevada taxa d'atur
Dèficit de zones verdes
% verd pendent d'execució
Baix nivell educatiu

D

Dèficit socials i urbans i problemàtiques de desenvolupament local

D.1.
D.2.
D.3.
D.4.

Dèficit de transport públic
Disposa?
Dèficit de places d'aparcament
Públic?
Baixa activitat econòmica
Percentatge de població en risc d'exclusió social

LF

Catalunya

Àrea

Punts

Fonts

2,60%

67,15%
7,73%

5,00
5,00

Ajuntament, 2008
Idescat 2001

0,77%
1,47%
54,90%

0,00%
0,00%
63,16%

0,00
0,00
4,13

Idescat 2001
Idescat 2001
Ajuntament, 2008

47,33%
11,75%

60,37
14,95%
37,96%
20,53%

0,00
2,38
0,00
5,00

Ajuntament, 2008
Idescat 2009
Idescat 2009
Idescat 2009

0,59%
12,24%
58,00%
79,37%

0,00
2,04
2,90
5,00

Idescat 2007 / ICASS
2010
Idescat 2001
Ajuntament, 2008
Idescat 2001

Si / Si
No / Si
40,46%
26,00%

2,50
5,00
0,87
5,00

Ajuntament, 2008
Ajuntament, 2008
Idescat 2001
Ajuntament, 2009

100,00%

19,70%

0,50%

0,80%
10,20%
65,50%

menys 30min freqüència?
menys 50% privats?
36,11%
18,90%

44,82
LF: Les Franqueses del Vallès
Àrea: Àrea Urbana d'Atenció Especial. Bellavista, incloses seccions 01002, 01003 i 01005
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Q2. CALENDARI DE DESPLEGAMENT ECONÒMIC

PRESSUPOST TOTAL
Camp 1. Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds
1.1

Urbanització de Plaça de l'Esbarjo

1.2 Urbanització Passeig d'Andalusia. Fase 1
Total Camp 1
Camp 2. Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis
2.1 Programa d'ajuts a la rehabilitació
Total Camp 2
Camp 3. Provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu

TOTAL

aportació
municipal

aportació
% fons barris

%

502.800

251.400 50%

251.400 50%

712.880
1.215.680

356.440 50%
607.840 50%

356.440 50%
607.840 50%

TOTAL
720.300
720.300

TOTAL

aportació
municipal

aportació
% fons barris

360.150 50%
360.150 50%
aportació
municipal

%

360.150 50%
360.150 50%

aportació
% fons barris

%

3.1

Espai cívic i social a l'illa d'equipaments del carrer Roselló

954.700

477.350 50%

477.350 50%

3.2

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

325.000

162.500 50%

162.500 50%

553.800
1.833.500

276.900 50%
916.750 50%

276.900 50%
916.750 50%

3.3 Espai cívic a la Plaça Nova
Total Camp 3
Camp 4. Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis
4.1

TOTAL

Instal.lació d'una xarxa de WIFI a Plaça Espanya i Plaça Major; i un altra de WIMAX

4.2 Instal.lació i dinamització d'un punt d'accés a Internet al nou Espai Cívic
Total Camp 4
Camp 5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà
5.1

aportació
municipal

aportació
% fons barris

%

25.500

12.750 50%

12.750 50%

15.300
40.800

7.650 50%
20.400 50%

7.650 50%
20.400 50%

TOTAL

aportació
municipal

aportació
% fons barris

%

Carril bici circular d'aproximació als equipaments i a la resta del municipi

140.000

70.000 50%

70.000 50%

5.2 Construcció d'un nou col.lector o dipòsit de tempesta i retenció d'aigües pluvials
Total Camp 5

700.000
840.000

350.000 50%
420.000 50%

350.000 50%
420.000 50%

Camp 6. Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments
6.1 Transversalitat de gènere en el disseny execució i avaluació de les actuacions contingudes en el PII
Total Camp 6
Camp 7. Programes que comportin millora social, urbanística i econòmica

TOTAL
142.145
142.145

TOTAL

aportació
municipal

aportació
% fons barris

71.072 50%
71.072 50%
aportació
municipal

%

71.072 50%
71.072 50%

aportació
% fons barris

%

7.1

Programes d'esport i salut

275.005

137.502 50%

137.502 50%

7.2

Programa de suport i mediació a les comunitats de veïns

183.103

91.552 50%

91.552 50%

7.3

Programes per a la cohesió social, la diversitat i la convivència

268.552

134.276 50%

134.276 50%

7.4

Programes de dinamització comunitària, promoció xarxa associativa i participació ciutadana

239.052

119.526 50%

119.526 50%

7.5

Programa de foment del comerç de proximitat

244.138

122.069 50%

122.069 50%

7.6

Programa de formació i inserció laboral per a col.lectius vulnerables

255.172

127.586 50%

127.586 50%

7.7

Programa d'Espai Familiar

306.034

153.017 50%

153.017 50%

7.8

Programa de comunicació

101.724

50.862 50%

50.862 50%

368.800
2.241.581

184.400 50%
1.120.790 50%

184.400 50%
1.120.790 50%

7.9 Gestió del projecte d'intervenció integral
Total Camp 7
Camp 8. Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
8.1

Nova passera per a vianants i bicicletes de doble connexió: als equipaments esportius, i al parc lineal de la via

TOTAL

aportació
municipal

aportació
% fons barris

%

1.400.000

700.000 50%

700.000 50%

8.2 Millora de la passera existent a l'alçada del passatge de Ponent a través de dos ascensors exteriors
Total Camp 8

350.000
1.750.000

175.000 50%
875.000 50%

175.000 50%
875.000 50%

TOTAL 2010-2019

8.784.006
100,0%
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4.392.003
50,0%

4.392.003
50,0%

2010

2011

2012

2013

2014-2018

TOTAL

aportació
municipal

aportació
fons barris

TOTAL

aportació
municipal

aportació
fons barris

TOTAL

aportació
municipal

aportació
fons barris

TOTAL

0

0

0

0

0

0

50.280

25.140

25.140

452.520

226.260

226.260

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
50.280

0
25.141

0
25.140

50.424
502.944

25.212
251.472

25.212
251.472

662.456
662.456

331.228
331.228

331.228
331.229

TOTAL

aportació
municipal

aportació
fons barris

TOTAL

aportació
municipal

aportació
fons barris

TOTAL

aportació
municipal

aportació
fons barris

TOTAL

aportació aportació
municipal fons barris

TOTAL

aportació aportació
municipal fons barris

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

71.288
71.288

35.644
35.644

35.644
35.644

288.862
288.862

144.431
144.431

360.150
360.150

180.075 180.075,00
180.075
360.150

TOTAL

aportació
municipal

aportació
fons barris

TOTAL

aportació
municipal

aportació
fons barris

TOTAL

aportació
municipal

aportació
fons barris

TOTAL

aportació aportació
municipal fons barris

TOTAL

aportació aportació
municipal fons barris

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

954.700

477.350

477.350

33.030

16.515

16.515

0

0

0

78.970

39.485

39.485

213.000

106.500

106.500

0

0

0

0
33.030

0
16.515

0
16.515

0
0

0
0

0
0

0
78.970

0
39.485

0
39.485

0
213.000

0
106.500

0
106.500

553.800
1.508.500

276.900
754.250

276.900
754.250

TOTAL

aportació
municipal

aportació
fons barris

TOTAL

aportació
municipal

aportació
fons barris

TOTAL

aportació
municipal

aportació
fons barris

TOTAL

aportació aportació
municipal fons barris

TOTAL

0

0

0

0

0

0

25.500

12.750

12.750

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
25.500

0
12.750

0
12.750

0
0

0
0

0
0

15.300
15.300

7.650
7.650

7.650
7.650

TOTAL

aportació
municipal

aportació
fons barris

TOTAL

aportació
municipal

aportació
fons barris

TOTAL

aportació
municipal

aportació
fons barris

TOTAL

aportació aportació
municipal fons barris

TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

140.000

70.000

70.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

700.000
700.000

350.000
350.000

350.000
350.000

0
0

0
0

0
0

0
140.000

0
70.000

0
70.000

TOTAL

aportació
municipal

aportació
fons barris

TOTAL

aportació
municipal

aportació
fons barris

TOTAL

aportació
municipal

aportació
fons barris

TOTAL

aportació aportació
municipal fons barris

TOTAL

0
0

0
0

0
0

8.000
8.000

4.000
4.000

4.000
4.000

44.048
44.048

22.024
22.024

22.024
22.024

44.048
44.048

TOTAL

aportació
municipal

aportació
fons barris

TOTAL

aportació
municipal

aportació
fons barris

TOTAL

aportació
municipal

aportació
fons barris

TOTAL

14.000

7.000

7.000

52.801

26.400

26.400

52.801

26.400

26.400

52.801

26.400

26.400

102.602

51.301

51.301

0

0

0

23.465

11.733

11.733

46.931

23.465

23.465

46.931

23.465

23.465

65.776

32.888

32.888

14.000

7.000

7.000

51.138

25.569

25.569

57.138

28.569

28.569

57.138

28.569

28.569

89.138

44.569

44.569

8.800

4.400

4.400

22.962

11.481

11.481

63.762

31.881

31.881

63.762

31.881

31.881

79.766

39.883

39.883

0

0

0

21.034

10.517

10.517

61.034

30.517

30.517

61.034

30.517

30.517

101.036

50.518

50.518

0

0

0

20.342

10.171

10.171

55.176

27.588

27.588

89.827

44.914

44.914

89.827

44.914

44.914

11.000

5.500

5.500

49.007

24.503

24.503

49.007

24.503

24.503

65.118

32.559

32.559

131.903

65.951

65.951

17.169

8.585

8.585

16.978

8.489

8.489

12.716

6.358

6.358

27.432

13.716

13.716

27.429

13.714

13.714

61.000
125.969

30.500
62.985

30.500
62.985

77.200
334.927

38.600
167.464

38.600
167.464

77.200
475.764

38.600
237.882

38.600
237.882

77.200
541.243

38.600
270.622

38.600
270.622

76.200
763.676

38.100
381.838

38.100
381.838

TOTAL

aportació
municipal

aportació
fons barris

TOTAL

aportació
municipal

aportació
fons barris

TOTAL

aportació
municipal

aportació
fons barris

TOTAL

aportació aportació
municipal fons barris

TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.400.000

700.000

700.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

50.538
50.538

25.269
25.269

25.269
25.269

299.462
1.699.462

149.731
849.731

149.731
849.731

158.999
1,81%

79.500

79.500

342.927
3,90%

171.464

171.464

1.445.851
16,46%

722.925

722.925

1.640.636
18,68%

820.318

820.318

5.195.592
59,15%

2.597.796

2.597.796
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aportació aportació
municipal fons barris

144.431
144.431

22.024
22.024

TOTAL

22.024
22.024

46.048
46.048

aportació aportació
municipal fons barris

TOTAL
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aportació aportació
municipal fons barris

aportació aportació
municipal fons barris

aportació aportació
municipal fons barris

aportació aportació
municipal fons barris
23.024
23.024

23.024
23.024

aportació aportació
municipal fons barris

aportació aportació
municipal fons barris

Q3. CRONOGRAMA

3 4
Camp 1. Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds
1.1 Urbanització de Plaça de l'Esbarjo
1.2 Urbanització Passeig d'Andalusia. Fase 1
Total Camp 1
Camp 2. Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis
2.1 Programa d'ajuts a la rehabilitació
Total Camp 2
Camp 3. Provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu
3.1
3.2

Espai cívic i social a l'illa d'equipaments del carrer Roselló
Adequació de diversos locals de Bellavista per a ús cívic i social

3.3 Espai cívic a la Plaça Nova
Total Camp 3
Camp 4. Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis
4.1

Instal.lació d'una xarxa de WIFI a Plaça Espanya i Plaça Major; i un altra de WIMAX

4.2 Instal.lació i dinamització d'un punt d'accés a Internet al nou Espai Cívic
Total Camp 4
Camp 5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà
5.1 Carril bici circular d'aproximació als equipaments i a la resta del municipi
5.2 Construcció d'un nou col.lector o dipòsit de tempesta i retenció d'aigües pluvials
Total Camp 5
Camp 6. Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments
6.1 Transversalitat de gènere en el disseny execució i avaluació de les actuacions contingudes en el PII
Total Camp 6
Camp 7. Programes que comportin millora social, urbanística i econòmica
7.1

Programes d'esport i salut

7.2
7.3

Programa de suport i mediació a les comunitats de veïns
Programes per a la cohesió social, la diversitat i la convivència

7.4
7.5
7.6

Programes de dinamització comunitària, promoció xarxa associativa i participació ciutadana
Programa de foment del comerç de proximitat
Programa de formació i inserció laboral per a col.lectius vulnerables

7.7
7.8

Programa d'Espai Familiar
Programa de comunicació

7.9 Gestió del projecte d'intervenció integral
Total Camp 7
Camp 8. Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
8.1

Nova passera per a vianants i bicicletes de doble connexió: als equipaments esportius, i al parc lineal de la via

8.2 Millora de la passera existent a l'alçada del passatge de Ponent a través de dos ascensors exteriors
Total Camp 8
Contractació projecte
Redacció projecte
Aprovació projecte
Contractació obra
Execució obra
Execució programa
Redacció i Aprovació de l'ordenança municipal de rehabilitació i signatura del conveni amb la Generalitat
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2011

2012

2013

2014

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

