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CONSELL DE BARRI 
 
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE VISTA ALEGRE 
 
Data: 06/07/2016 
Lloc : Sala polivalent antic CEIP Vista Alegre 
Hora d’inici: 19.00 h 

Hora de finalització: 19.50 h  

 

 

Assistents: 

 

Sr. Ramon Morera, Sr. Jordi Maresma, Sra. Ana Mª Quesada, Sra. Eva López, Sra. Joana 

Badell, Sra. Tatiana Mansilla, Sra. Lucía Yurrita, Sra. Cynthia Delgado, Sr. Alejandro 

Garcia i Sra. Sonia Soriano (Ajuntament), Sr. Adrián Moreno  i Sra. Olga Macia 

(Associació de Veïns de Vista Alegre), Sra. Lidia Lanuza (Creu Roja), Sr. Said Alabaoui 

(Associació Cultural Islàmica de Castelldefels), Sr. Joan Torné (associació Gent Gran de 

Castelldefels).  

 

Excusen l’assistència: Sra. Marta Medina (Grup de Dones), Sr. Enrique Carin (Club 

Petanca Vista Alegre), Sra. Eva Mª Castillejo (XECC), Sr. Francisco Borrego (Hermandad 

Cristo de la Paz), Sr. José M. Escribano (Casa de Andalucía), Sr. José Inurritegui 

(Associació Racó d'Art), Sra. Yolanda Pibernat (Associació de Veïns de Vista Alegre) i 

Sra. Susana Gonzálvez (veïna).  

 

 

Ordre del dia  
 

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior 

2. Comité d'avaluació i seguiment de 14 de juny de 2016  

3. Informació dels ajuts a la rehabilitació dels inmobles i els ajuts al foment de 

l'activitat econòmica al barri  

4. Informació de la situació de les obres en curs i nous projectes: 

a. c/García Lorca, fases 1a i 2a 

b. Equipament municipal, antiga escola Vista Alegre 

c. Reurbanització carrer Cervantes 

d. Reurbanització carrer Andalusia 

5. Precs i preguntes. 
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Desenvolupament de la sessió 

 
 

Essent les 19.00 hores del dia 06 de juliol de 2016, obre la sessió Ramon Morera 

donant la benvinguda a les persones i representants d'entitats assistents a la sessió i 

recorda que el motiu d'aquest consell és per comentar, entre altes punts, les obres de 

reurbanització que estan en marxa. 

 

A continuació i, seguint amb l'ordre del dia es tracten els següents punts. 

 

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior 

 

S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió anterior per unanimitat sense cap 

intervenció. 

 

 

2. Comitè d'avaluació i seguiment de 14 de juny de 2016 
 
La directora del Projecte d'Intervenció integral del barri de Vista Alegre, Joana Badell,  

explica que, després de dos anys sense fer-ne cap es va portar a terme per informar a 

la Generalitat de l'estat actual del Projecte. 

 

Pren la paraula el regidor del pla de barris, Ramón Morera per explicar la reunió prèvia  

al Comitè que va tenir amb els membres responsables de la Generalitat. Informa que la 

Generalitat té reconeguts els imports de les justificacions que s'han presentat fins ara, 

actualment 2.200.000 euros. 

 

A més, transmet que els representants de la Generalitat eren optimistes en que sí hi 

haurà pròrroga, però que encara no hi ha rés confirmat. 

 

 
3. Informació dels ajuts a la rehabilitació dels immobles i els ajuts al foment de 
l'activitat econòmica al barri. 
 

La directora del Pla de barris  dóna la paraula a la Coordinadora del Projecte, Lucía 

Yurrita, qui informa que aquest any s'ha obert la cinquena convocatòria dels ajuts a la 

rehabilitació dels immobles al barri de Vista Alegre en quant a rehabilitació d'elements 

comuns, façanes i cobertes dels edificis privats, tant plurifamiliars com unifamiliars, 

sol·licituds que es poden presentar fins el 31 d'octubre de 2016. Recorda igualment als 

presents que en determinats casos, previ informe de l'àrea de serveis socials 

municipals, pot haver una ajuda complementària per aquelles situacions personals de 

vulnerabilitat social. 

 

L'import total d'aquests ajuts per a l'any 2016 és de 200.000 €. En aquest punt, el 

regidor, Sr. Morera pren la paraula per a recalcar que entre 2014-2015 l'import global 
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d'ajuts a la rehabilitació va ser de 150.000 € i que l'increment de la partida obeeix a 

l'aposta de l'equip de govern per desenvolupar el projecte de rehabilitació. 

 

Joana Badell afegeix que en breu s'aprovaran nous expedients de sol·licitud de 

subvenció i Lucía Yurrita recorda la data límit per demanar-la. 

 

Per part dels ajuts al foment de l'activitat econòmica s'informa que gràcies a la 

campanya "Persianes Amunt" ja s'han obert tres comerços nous al barri. 

 

 

4. Informació de la situació de les obres en curs i nous projectes 
 

Joana Badell  descriu l'estat de les diverses obres de reurbanització de carrers:  

 

- Carrer Garcia Lorca, fases 1a i 2a 
 

La Joana Badell, amb ajut del powerpoint (annex 1), explica l'estat de la primera fase 

de les obres d'urbanització del carrer. S'estan desenvolupant segons el calendari 

previst i finalitzaran a final del mes de juliol de 2106. 

 

Pel que fa a la segona fase de reurbanització del carrer, informa que la redacció del 

projecte està gairebé enllestida. El regidor Sr Morera recorda en aquest punt que 

aquesta segona fase del carrer contempla la col·locació d'un ascensor adosat al mur 

que es troba al costat del local de l'AAVV de Vista Alegre. 

 

El regidor del Pla de barris pren la paraula per ampliar la informació sobre la 

plataforma única que s'ha fet amb Agustina d'Aragó i la placeta, deixant tot el carrer al 

mateix nivell. 

 

- Reurbanització carrer Cervantes i carrer Andalusia 
 

Joana Badell fa una breu explicació sobre aquests projectes i recorda que demà hi ha 

una reunió amb els tècnics redactors dels projectes i amb els veïns/veïnes dels carrers 

Cervantes i Andalusia per ampliar, donar informació més detallada sobre la 

reurbanització d'aquests carrers i per recollir les seves aportacions al projecte. 

 

Remarca que el soterrament de les línies elèctriques es contemplen en totes les 

urbanitzacions. 

 

El regidor de Pla de Barris afegeix que, amb la reurbanització del carrer Andalusia serà 

l'inici d'una millora d'accessibilitat i paissatgística pel barri i remarca que ara s'està en 

el moment de poder modificar el projecte, si hi ha algun tema a tractar. 

 

Per finalitzar aquest punt, la directora del Pla de barris, torna a informar de la reunió 

que tindrà lloc demà amb els veïns/veïnes d'aquests carrers. 
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- Equipament municipal, antiga escola Vista Alegre 
 

El regidor del Pla de Barris, Ramón Morera explica que s'està el·laborant el projecte 

d'ampliació de la sala polivalent de l'antiga escola, per adeqüar-la pels veïns/veïnes i 

pel barri.  Informa que, en un principi, s'ha pensat en que aquesta sala sigui més gran i 

que pugui comptar amb una escenari. Per últim, remarca que és només informació, 

donat que el projecte s'està treballant. 

 

 

5. Precs i preguntes 

No hi ha cap intervenció 

 

 

 

Y sense més punts a tractar, el regidor de Pla de Barris dóna per finalitzat el consell a 

les 19,50 hores. 

 

 


