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ACTA DE LA 3a. REUNIÓ DEL COMITÈ D’AVALUACIÓ I SEGUIMENT DEL PROJECTE 

D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE VISTA ALEGRE 

 
 
Identificació de la sessió 

 
Núm.:  1/2014 
Caràcter: Ordinària, 1a convocatòria  
Data:  21 de març de 2014 
Horari:  de 10:10 a 11:10 hores 
Lloc:  Sala de Plens 
 
 
Hi assisteixen: 

 
Manuel Reyes López  Alcalde President. 
Sonia Motos Perez Regidora de Presidència, Comunicació, Cooperació i Participació 
Jesús Romo Hernan-Pérez Regidor d’Urbanisme i Obres 
Ramon Botey Serra Cap de l’Oficina de Gestió del  Programa de Barris. (Dept. de 

Territori i Sostenibilitat) 
Montse Grau Palau  Tècnic de l’Oficina de Gestió del Programa de Barris. (Dept. de 

Territori i Sostenibilitat) 
Ferran Jiménez Muñoz Cap Oficina del Delegat Territorial a Barcelona 
 
Carles Pérez Mauri  Director de l’Àrea municipal de Serveis Territorials 
Joana Badell i Ros  Cap de la Secció municipal de Planejament i Urbanisme i 

Directora del Projecte de Reforma integral del barri de Vista 
Alegre. 

Santiago Amaro   Cap de Secció de Promoció Econòmica i Foment de l’Ocupació 
Lucía Yurrita Mauffret Coordinadora municipal del Projecte de Reforma integral del 

barri de Vista Alegre 
Silvia Ventura Pacheco Assessora de l’Àrea d’Urbanisme i Obres 
Tatiana Mansilla Benito Tècnica municipal de Participació Ciutadana 
Cynthia Delgado Zaracho Dinamitzadora comunitaria del Projecte d’Intervenció integral 

del barri de Vista Alegre 
Rosa Mª Sanz  Programes educatius transversals 
Elisenda Sardañés Tècnica de Treballs als barris, Promoció econòmica i Comerç 
Rubén Buenadicha Tècnic Auxiliar del Pla de Barris 
Mario Clemente  Integrador Social 
Andrés Gallardo  Hermandad Cristo de la Paz 
José Uréndez   AAVV Vista Alegre 
José Manuel Marcos  AAVV Vista Alegre 
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Han excusat l’assistència: 

 

Santiago Barona  Regidor d’Educació, Igualtat, Promoció Econòmica i Foment de 
l’Ocupació i Polítiques d’Estalvi i Sostenibilitat.  

Xavier Berga Vayreda Director dels Serveis Territorials. (Dep. de Territori i 
Sostenibilitat). 

Aurora Baena Ruiz  Directora dels Serveis Territorials de Programes del SOC (Dep. 
d’Empresa i Ocupació). 

Angelina González  Representant del Programa de Salut dels Barris (Dep. de Salut)  
Fernando Brea Vide  Dep. Governació i Relacions Institucionals 
Joan Lúria Pagès  Subdirector Gral. de Programació, (Dep d’Empresa i Ocupació).  
Carme Canela Farré Directora dels Serveis Territorials (Dep. de Benestar Social i 

Família)  
Pere Picorelli Riutord Cap d’Anàlisi i Projecte INCASOL (Dep. de Territori i 

Sostenibilitat)  
 
 
Actua com a secretària i estén la present acta, per delegació del secretari de la Corporació 
Municipal, José Antonio Andrés Hernández, la senyora Sonia Soriano Martínez, 
administrativa de l’Oficina del Pla d’Intervenció integral del barri de Vista Alegre. 
 
Constatada l'existència de quòrum legal per a la seva vàlida celebració en primera 
convocatòria, la Presidència obre la sessió, d'acord amb l'ordre del dia de la convocatòria i 
de la manera següent: 
 

 

ORDRE DEL DIA: 

 
PUNT 1r.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA ANTERIOR. 
 
PUNT 2n.- AVALUACIÓ DE LA MARXA DE LES JUSTIFICACIONS I ALTRES ASPECTES 
ADMINISTRATIUS. 
 
PUNT 3r.- INFORME PER PART DE L’AJUNTAMENT SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DEL 
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL. 
 
PUNT 4t.- TORN OBERT DE PARAULES.  
 
 
PUNT 1r.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA ANTERIOR. 

 
El Sr. Jesús  Romo Hernan-Pérez, Regidor d’Urbanisme i Obres, dóna la benvinguda als 
assistents i demana si les persones assistents han rebut l’acta juntament amb la 
convocatòria i si en tenen alguna esmena a fer . 
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Es dóna per llegit l'esborrany de l'acta del comitè d’avaluació i seguiment del Projecte 
d’Intervenció Integral del barri de Vista Alegre, celebrat el passat dia 4 de desembre de 
2012. 
 
El Sr. Ramon Botey, Cap de l’Oficina de Gestió del Programa de Barris, dona la seva 
conformitat, per la qual cosa es dóna per aprovada l’acta de la sessió anterior. 
 
 
PUNT 2n.- AVALUACIÓ DE LA MARXA DE LES JUSTIFICACIONS I ALTRES ASPECTES 

ADMINISTRATIUS. 

 
El Sr. Romo dóna la paraula al Sr. Carlos Pérez, director de l’Àrea municipal de Serveis 
Territorials que, en primer lloc, fa un resum del que ha estat el Projecte per millorar el barri 
des del seu inici així com l’àmbit d’actuació i, en segon lloc, explica la situació econòmica del 
projecte a data d’octubre de 2013. 
 
De la despesa executada i justificada 2010-2013, d’un total de 9.211.618,31euros s’han 
justificat fins l’octubre de 2013 l’import de 883.041,80euros, sent el percentatge executat 
actualment  del 9,58%. 
 
I finalment informa que el pressupost executat durant tot l’exercici 2013 ha estat de 
452.528,87euros. 
 
 

PUNT 3r.- INFORME PER PART DE L’AJUNTAMENT SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DEL 

PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL. 

 
El Sr. Romo dóna la paraula a la Sra. Joana Badell, Cap de la Secció municipal de Planejament 
i Urbanisme i Directora del Projecte de Reforma Integral del barri de Vista Alegre, que 
repassa totes les actuacions desenvolupades durant l’any 2013. 
 
Camp 1. Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds 
 
S’ha portat a terme l’expropiació de la finca al carrer Murillo, 10 amb una despesa pel 2013 
de 44.939,49euros més una despesa similar prevista per l’any 2014. 
També s’ha realitzat l’expropiació i posterior enderroc per perill de salubritat de la finca al 
carrer Xotis 13 amb una despesa total de 119.798,22euros. 
 
S’ha millorat l’entorn de la pista esportiva situada a l’antiga Escola Vista Alegre, posant una 
font i implementant la tanca perimetral de la pista esportiva situada a l’antiga Escola Vista 
Alegre.  
 
Camp 2. Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis 
 
Durant el primer any l’Ajuntament a partir del treball de camp de diagnosi de deficiències 
tècniques i d’estructura dels edificis del barri, desenvolupat per part del personal tècnic de 
l’Oficina del Pla de barris, ha elaborat i publicat les bases per donar ajuts econòmics per a la 
rehabilitació d’habitatges, en funció de les patologies principals detectades.  
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Aquestes primeres bases no van abastar totes les casuístiques de les necessitats de 
patologies del barri pel que es van haver de modificar per unes més obertes. 
Entre altres novetats s’ha afegit una clàusula social perquè els veïns/ïnes amb problemes 
econòmics (previ informe de Serveis Socials) tinguin l’opció de que la seva finca pugui ser 
rehabilitada. 
 
Fins data d’avui s’han atorgat un total de 13 subvencions, de les quals:    
 

- el 66% ha estat per rehabilitació de façanes 
   - el 14% per rehabilitació de la coberta 
   - el 14% per treballs de reforç estructural 
   - el 6% per rehabilitació del mur mitger 
 
 
Dins de les actuacions realitzades en aquest camp, es fa menció de l’enderroc que s’ha 
portat a terme per condicions de salubritat pels veïns al C/ Xotis núm. 5 (finca ja expropiada 
per l’Ajuntament) 
 
 
Camp 3. Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu 
 
Dintre de l’actuació 3.01.01 “Construcció del Centre Cívic Vista Alegre a l’illa d’equipaments 
de nova creació”,  l’edifici de vivendes del mestres de l’antic CEIP Vista Alegre té previsió 
d’un nou equipament (encara sense definir) i la resta de l’illa es destinarà per la construcció 
d’un Centre Cívic o un espai pels veïns del barri. 
 
Camp 4. Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis  
 
No s’executarà fins que no hi hagi nous equipaments. 
 
Camp 5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà 
 
Fruit de la crisi, els mateixos tècnics de l’oficina han pogut tirar endavant amb el suport de la 
mà d’obra mitjançant els treballs als barris, campanyes de selecció de recollida de residus i 
mostres d’entitats amb tallers gratuïts, entre d’altres. 
 
En el marc de l’elaboració del Pla de Mobilitat, es va demanar l’estudi per la realització d’un 
camí escolar/camí segur per l’escola Margalló, del que ja s’ha fet una primera reunió 
explicativa amb pares/alumnes de l’escola. 
Una vegada estigui l’estudi hi ha intenció de posar-lo en marxa abans que finalitzi el curs. 
D’aquí a Setmana Santa, s’executarà la millora dels passos de vianants propers i es posarà la 
senyalització horitzontal i vertical. 
 
 
Camp 6. Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments 
 
En aquest camp i un any més, es continua desenvolupant el taller d’acollida per a dones 
nouvingudes, amb aprenentatge de l’idioma i millora de les habilitats socials per part de la 
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població nouvinguda, especialment les dones immigrants, i que es complementa amb un 
servei d’acompanyament i d’intèrpret. Aquest taller té molta assistència, sobre tot dones 
magrebines.  
 
Pel programa “Dona, mou-te i fes salut”, gràcies a la dedicació i participació activa de la 
Cynthia Delgado, personal de treballs als barris, s’ha pogut tirar endavant aquest projecte 
sense haver contractat gent externa. S’ha format un equip de futbol i un altre d’handbol 
amb una participació de 36 joves del barri de Vista Alegre. 
 
 
Camp 7. Desenvolupament de programes que comportin una millora social, econòmica i 
urbanística del barri 
 
En el desenvolupament del pla de participació ciutadana s’ha mantingut la realització del 
consell del barri per tal d’explicar i donar a conèixer les diferents actuacions tant a les 
diverses entitats com a la pròpia ciutadania. Amb la contractació d’un periodista, dins el 
projecte treballs als barris, s’ha iniciat la producció d’una nova revista mensual en la què es 
dóna a conèixer tota la informació d’interès del barri als veïns/ïnes i en la que  hi col·laboren 
les entitats del barri.  
 

Dins el programa de foment de la integració social i cultural cada vegada hi ha més joves que 
participen de les activitats que es porten a terme tant a la pista esportiva de l’antiga Escola 
Vista Alegre com fora de la mateixa. Degut a les diverses demandes de pares i mares ha 
sorgit  VISTA ALEGRE ACTIVA, un nou Projecte que es va posar en marxa el desembre de 
2013/gener 2014 amb voluntariat i amb tot un ventall de tallers demandats pels veïns/ïnes 
del barri. 
També es porten a terme altres alternatives d’oci juvenil (juntament amb el departament de 
serveis socials), com som els programes ACTIVA LA NIT, amb diferents tallers i ACTIVA 
L’ESTIU (entre altres activitats el de cinema a la fresca), amb una participació de 653 joves. 
Val a dir, a més, que hi ha altres activitats i festes que ja s’organitzen directament pels 
mateixos veïns/ïnes del barri. 
 
Dins el programa de foment de l’esperit emprenedor s’ha creat una campanya amb el nom 
d’AIXEQUEM LES PERSIANES amb la finalitat de dinamitzar el comerç al barri i que els 
propietaris que actualment disposen de locals buits puguin tenir la opció de llogar-los.  
Després del treball de camp fet per les agents facilitadores de la convivència de treballs als 
barris, actualment s’està fent una campanya informativa amb els propietaris per veure la 
forma de portar-ho endavant. Hi ha prevista una jornada el proper mes de juny. 
 
 
Camp 8. Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 
 
La Sra. Badell fa un resum del projecte de Treball als Barris corresponent a l’any 2013 i en el 
qual s’han portat a terme algunes de les actuacions del pla de barris: 

- Les brigades de carrers han fet diverses millores als guals i voreres, neteja 
d’embornals i instal·lació de pilones, sent el cost per l’oficina  únicament el del 
material. 
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- Les brigades que actuen dintre de les llars de gent  gran o amb problemes de 
mobilitat, fent treballs d’adequació i millora d’accessibilitat                                                                                                                    
amb el canvi de banyeres per dutxes. El cost per l’oficina d’aquestes feines ha estat 
de cero euros donat que el material el posa la propietat de la vivenda. 

- Agents Cívics i Agents facilitadores de la convivència han donat suport a projectes 
com el de sensibilització per la recollida selectiva de residus (fent enquestes de 
mediambient), l’acompanyament en les primeres passes del pla de mobilitat (camí 
escolar) i iniciant la campanya comercial fent un registre dels comerços i locals del 
barri. 

 
 
PUNT 4t.- TORN OBERT DE PARAULES 

 
En primer lloc, el Sr. Botey felicita als integrants que fan possible el desenvolupament del 
Projecte de reforma del barri per la feina feta. Recorda que l’any passat es va acordar tirar el 
projecte endavant amb precaució, donada la situació econòmica i torna a demanar paciència 
als veïns, tot i que informa que després de 2 anys amb pressupost 0€ aquest any hi ha 37 
milions d’euros amb els que començaran a pagar els diversos projectes presentats als 
Ajuntaments de tota Catalunya per ordre d’antiguitat i que, si tot continua així, amb el 
pressupost del 2015 es podran continuant pagant les justificacions següents. 
 
Tanmateix demana a l’Ajuntament, independentment i després de la justificació que ha de 
presentar al maig, que demani la sol·licitud de pròrroga ordinària per dos anys més. 
 
El Sr. Romo pren la paraula i li dóna al Sr. Ferran Jiménez, qui dóna les gràcies per participar 
en aquest comitè i excusa l’absència del Sr. Brea que no ha pogut assistir per motius 
d’agenda. 
 
El Sr. Jiménez, una vegada vista l’exposició dels projectes realitzats al barri de Vista Alegre, 
destaca i felicita la tendència que s’ha portat a terme ens ajuts socials i el seu enfocament a 
l’acompanyament i assessorament d’espais comunitaris, les subvencions a les persones amb 
més problemes econòmics, la integració i equitat de gènere que estan aconseguint en 
persones que son reticents a integrar-se que ho facin, la difusió que permet als veïns/ïnes 
estar informats de tot el que passa al barri, la iniciativa dels tallers amb voluntariat així com 
l’intent de potenciar al nou emprenedor. 
 
Per tot això torna a felicitar a tots els integrants de l’equip de Pla de Barris i a l’alcalde per la 
trajectòria actual marcada pel temps i per la necessitat de la societat. 
 
El Sr. Romo obre un torn de paraula per a les persones assistents que vulguin fer algun 
comentari. Només el Sr. José Manuel Marcos, vocal de l’AAVV de Vista Alegre demana 
intervenir i formula la pregunta de quan es rebran els diners i quina és la quantitat que la 
Generalitat destinarà al Pla de barris de Vista Alegre. 
El Sr. Botey informa que des de la Generalitat s’han proposat que tots els ajuntaments als 
que se’ls va concedir la subvenció rebin alguna quantitat de diners pel que dels 37 milions 
d’euros de pressupost pel 2014, seran destinats uns 60.000 euros aproximadament al barri 
de Vista Alegre. 
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A continuació el Sr. Romo dóna la paraula al Sr. Reyes. 
 
El Sr. Reyes dóna la benvinguda i exposa que se sent orgullós de viure a Castelldefels, pel 
barri, per la gent que treballa a l’Ajuntament, voluntaris, etc. 
Informa que el projecte en aquests primers anys s’ha focalitzat en potenciar a les persones, 
donades les circumstàncies del barri de Vista Alegre i informa que, a data d’avui s’ha invertit 
1 milió d’euros, que al 2013 s’ha duplicat la inversió del 2012 i que es continuaran fent 
esforços donat que el que vol és que aquest projecte sigui una realitat. 
 
Cal destacar que s’han potenciat els programes de joventut, activació i necessitats del barri, 
recuperant diversos espais com la plaça del carrer Giralda, millorant l’accessibilitat a la via 
pública i s’han rehabilitat diverses façanes del barri i millorat l’accessibilitat a les vivendes 
gràcies a les subvencions atorgades als veïns/ïnes. 
 
Respecte al tercer ambulatori informa que s’estan mantenint negociacions amb la 
Generalitat i que ha confirmat que es construirà en el barri, atenent el perfil dels ciutadans 
del barri (gent gran amb dificultat per desplaçar-se). 
 
Les oficines de Serveis educatius es traslladaran al recinte escolar Can Roca, on continuaran 
desenvolupant el projecte. 
 
El Sr. Reyes finalitza la seva intervenció donant les gràcies als assistents i  remarcant que, fins 
a dia d’avui tota la despesa ha estat assolida amb els pressupostos de l’Ajuntament, a 
excepció de la primera bestreta que ens va fer efectiva la Generalitat. 
No obstant això i tot i que el ritme és lent, es continuarà treballant perquè els objectius es 
compleixin. 
 
Finalitzat el torn de paraules, el Sr. Romo, clou la sessió del Comitè sent les 11.10 h. 
 
I atès que no hi ha més assumptes de què tractar, la Presidència aixeca la sessió, de la qual 
s’estén la present acta per mi, la secretària, que en dono fe. 
 
 

El president      La secretària delegada, 


