ACTA PRIMER COMITÈ D’AVALUACIÓ I SEGUIMENT
BARRI DE LA BARCELONETA
17 DE DESEMBRE DE 2009
10.00H A L’OFICINA TÈCNICA DEL PLA DE BARRIS DE LA BARCELONETA

ASSISTENTS:


En representació de la Generalitat de Catalunya,
o Oriol Nel·lo, Secretari General de Planificació Territorial del Departament de PTOP
o Maria Jesús Mier Albert, Departament de Política Territorial i Obres Públiques
(Subdirectora General d’Arquitectura)
o Ramon Botey Serra, Dept. de PTOP (Cap de l’Of. de Gestió del Programa de Barris)
o Armand Calderó, Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona
o Francesc López Guardiola, Departament de PTOP
o Teresa Rey Sendón, Departament de Política Territorial i Obres Públiques



En representació de l’Ajuntament
o Xavier Valls Serra, Director General de Foment de Ciutat Vella
o Fuad Saou, Conseller de Ciutat Vella
o Enric Cremades, Director Projectes d’Intervenció Integral als Barris
o Mònica Mateos, Directora de l’Oficina del Pla de Barris de la Barceloneta
o Lorena Ventura, Barcelona Activa
o Arnau Balcells, arquitecte de l’Oficina Tècnica del Pla de Barris de la Barceloneta
o Anna Terra, Tècnica de Gestió de l’Oficina Tècnica del Pla de Barris de la Barceloneta
o Vicent Baena, AODL responsable del programa Treball als Barris a la Barceloneta



En representació de les entitats veïnals, associacions ciutadanes i agents econòmics i
socials,
o Antonio Peñalver, President de l’AAVV La Maquinista
o Antonio García Acosta, AAVV l’Óstia
o Josep Orts, Associació Barceloneta Alerta
o Mª Eugenia Piola, Associació Barceloneta Alerta
o M Jesús Vidal, Associació de Comerciants i Industrials de la Barceloneta
o Gala Pin, Plataforma d’Afectats en defensa de la Barceloneta



ALTRES:
o Alba Fort, MOMENTUM

S’excusa l’assistència:
-

Itziar González Viròs, Regidora del Districte de Ciutat Vella
Josep Maria de Torres Sanahuja, Gerent de l’Institut Municipal d’Urbanisme
Mercè Massa, Gerent del Districte de Ciutat Vella
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S’inicia la primera reunió del Comitè d’Avaluació i Seguiment de la LLei de Barris de La Barceloneta
prenent la paraula n’Oriol Nel·lo que procedeix a explicar que suposa la llei de Barris, constituint el
Comitè d’Avaluació i Seguiment i clarificant els seus objectius i funcions.
A continuació Mònica Mateos, Directora de l’Oficina Tècnica del Pla de Barris de la Barceloneta, fa
un repàs a les línies estratègiques relatives a la comunicació del Pla de Barris i a l’Oficina Tècnica i
presenta l’Informe per part de l’Ajuntament sobre el desenvolupament del Projecte d’Intervenció
Integral al barri.
CAMP 1: MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS
S’està redactant l’estudi de mobilitat per a la urbanització de carrers transversals, actuació que
suposarà la pacificació del trànsit i la priorització dels vianants.
CAMP 3: PROVISIÓ D’EQUIPAMENTS PER A L’ÚS COL·LECTIU
Pel que fa a l’adequació i millores del centre cívic, actualment s’està redactant el projecte previst
per al 2011. S’ha finalitzat la reordenació dels baixos del passeig marítim i també l’adequació dels
baixos de la Cooperativa de la Fraternitat, ubicació de la biblioteca de barri. També es destaca
l’adequació de l’equipament prefabricat de l’Oficina Tècnica del Pla de Barris com a espai
comunitari de trobada de tots els agents implicats en la Llei de Barris.
CAMP 4: INCORPORACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN ELS EDIFICIS
Inclou la dotació tecnològica de l’Oficina Tècnica del Pla de Barris.
CAMP 5: FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ
S’està desenvolupant el programa de millora ambiental en l’espai públic i es destaca la inauguració
del centre d’educació ambiental la Fàbrica del sol, rehabilitada, on es portaran a terme diverses
actuacions ambientals.
CAMP 6: EQUITAT DE GÈNERE EN EL ÚS DE L’ESPAI URBÀ I ELS EQUIPAMENTS
S’ha justificat una part relativa al programa de dinamització del grup de treball de dones de la
Barceloneta.
CAMP 7: PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÓMICA
Es destaca l’activitat “hola estiu Barceloneta!” dins el programa de mediació comunitària als edificis i
espai obert. S’ha cedit l’arxiu fotogràfic al Districte de Ciutat Vella dins el programa de cultura
popular. Mònica Mateos comenta que en breu es portarà a terme l’activitat “Barceloneta, pas a
pas”, actuació molt important pel que fa a l’ús de l’espai públic i els carrers. Pel que fa al programa
de dinamització comercial, s’ha desenvolupat un estudi que es presentarà en breu i que servirà per
establir les línies de dinamització comercial a desenvolupar conjuntament en un futur pròxim.
CAMP 8: ACCESSIBLITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
La rampa del passeig marítim, pensada per facilitar l’accés a la platja, ja està finalitzada.

2

CAMP 2: REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT DELS ELEMENTS COMUNS DELS EDIFICIS
Pel que fa al programa de rehabilitació, s’expliquen els requisits per acollir-s’hi, els percentatges de
subvenció, així com la resta de característiques. Es destaca que es tracta d’una rehabilitació integral,
ja que comporta un fort compromís social. Enric Cremades, Director de Projectes d’intervenció
Integral als Barris, explica que és possible acollir-se al procés d’endós de l’import de l’ajuda
sol·licitada per part de l’Ajuntament. La difusió del programa començarà al 2010.
Josep Orts, representant de l’ABA, demana quins són els mecanismes per determinar els ajuts socials
relatius al programa de rehabilitació, i Mònica Mateos comenta que s’està treballant per incloure
altres indicadors socials a les bases. Es comenta també la preocupació per les persones que viuen en
contractes de renda antiga i com les obres de rehabilitació hi poden repercutir, però s’explica que el
cost de les obres només es pot repercutir fins als límits que la pròpia llei determina, representant
només la part proporcional de l’escreix que el promotor ha hagut de pagar (no la subvencionable).
A més, destaca que la relació directa tant amb el propietari com amb el llogater facilita detectar els
casos vulnerables.
Gala Pin, representant de la Plataforma en defensa de la Barceloneta, realitza una sèrie de
preguntes. Respecte a quin és el pressupost destinat a la publicitat del Pla de Barris, Oriol Nel·lo
comenta que es pot destinar fins a un 4% del pressupost total per a les despeses administratives. Pel
que fa a les empreses contractades per a publicitat, per a l’adequació dels carrers transversals i en
l’àmbit del treball de gènere, es comenta que la informació és pública. Pregunta també com es
potenciarà la proximitat en la dinamització del teixit comercial, i Mònica Mateos comenta que ja que
l’administració local no té competències en aquest sentit, el que s’intentarà és potenciar la
participació del teixit comercial i social amb aquest objectiu. Pel que fa a la borsa de tècnics del
programa de rehabilitació, aquesta encara no està tancada i la informació serà pública a la web.
Per últim, pel que fa a la proposta de modificació de les bases de rehabilitació, s’explica que
aquesta respon a les necessitats que s’han anat observant, que es vol flexibilitzar la rehabilitació dels
elements patrimonials de la Barceloneta i que existeix un període d’informació pública per presentar
al·legacions.
Mª Eugenia Piola, tècnica del Pla Comunitari, qüestiona la despesa feta en el programa de dones i
demana que es tingui en compte la feina ja feta durant els anys anteriors per persones i agents
socials del barri. Mònica Mateos comenta que es va comptar amb la col·laboració de la tècnica de
dones del Districte, i que per a l’any vinent es considera un canvi d’estratègia en aquest sentit.
A continuació Lorena Ventura presenta la fitxa resum del programa “Treball als Barris”, emmarcades
en les ajudes del SOC que Barcelona Activa està realitzant per encàrrec de l’Ajuntament de
Barcelona i complement a la Llei de Barris, destacant la contractació d’Agents de desenvolupament
local i l’objectiu de potenciar la sensibilització ambiental i la dinamització comercial.
Maria Jesús Vidal comenta les mancances en l’aspecte cultural del Pla de Barris, ja que l’actuació
prevista no genera una dinàmica cultural al barri. En aquest sentit des de l’Oficina del Pla de Barris
s’explica que per a l’any 2010 es potenciaran altres actuacions culturals.
Gala Pin pregunta per l’estat de la taula d’emergències socials, però no es tracta d’una actuació a
nivell de barri o Districte, sinó que es porta a terme a través del Consorci de l’Habitatge a nivell de
ciutat. Pel que fa a la coordinació de la dinamització comercial amb Barcelona Activa i del Pla
d’Usos, s’emplaça al 2010 per veure com es farà efectiu.
Josep Orts demana com el pressupost de la rampa d’accés a la platja des del passeig marítim es
contempla dins la Llei de Barris si l’actuació ja estava prevista abans, però es recorda que aquest
tipus de finançament està previst dins el Projecte per actuacions ja en curs en el barri.
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Es demana també que Barcelona Activa faci un esforç per pal·liar els efectes de l’elevada taxa
d’atur en el barri.
Per finalitzar, Xavier Valls, Director General de Foment de Ciutat Vella, destaca l’important esforç del
Districte de Ciutat Vella per potenciar el barri de la Barceloneta, i agraeix a Mònica Mateos i la resta
de l’equip de l’Oficina Tècnica el treball que s’està desenvolupant en contacte amb els veïns i amb
el Districte.
Oriol Nel·lo, Secretari General de Planificació Territorial, es mostra satisfet per la feina feta i destaca el
rol del Comitè d’Avaluació, que és l’encarregat de valorar que els recursos s’estan utilitzant per les
actuacions previstes i que s’estan portant a terme correctament, per tal de respondre davant la
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament i els agents socials del barri. Comenta que normalment el
primer any de la Llei de Barris es troba amb dificultats per executar totes les actuacions previstes,
però en el cas de la Barceloneta s’ha executat un 94% del previst pel període, fet que cal valorar
molt positivament.
Sense més comentaris, agraeix l’assistència i dóna per finalitzat el Comitè.
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