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01  PAM - PAD 

- El Programa d’Actuació Municipal (PAM) és l’instrument de planificació de 
l’activitat municipal de cada mandat. 
 

- El Programa d’Actuació de Districte (PAD) te com a objecte la formulació de les 
necessitats inversores del districte i la concreció del conjunt de programes i 
mesures a desenvolupar al llarg d’aquest quatre anys en compliment dels 
objectius estratègics que s’hagin establert. 
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02  Els objectius del procés participatiu són: 

- Elaborar el PAM i els PADs 2016-2019 amb una participació activa de la ciutadania, 
de manera oberta, transparent i en xarxa.  

- Donar protagonisme a la ciutadania de Barcelona 
- Donar protagonisme als barris per fer ciutat des dels barris.  
- Aconseguir aportacions d’una diversitat i pluralitat d’opinions i interessos 
- Facilitar la participació dels col·lectius menys actius o amb més dificultats.  
- Fomentar una cultura de la participació activa, de construcció col·lectiva del 

govern de la ciutat i de la democràcia ciutadana.  
- Enfortir les bases per a futurs processos de participació ciutadana  
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03 3 FASES: 

- 1ª FASE (darrer trimestre 2015): treball amb les entitats i associacions i amb els 
òrgans i espais de participació ja existents  
 

- 2ª FASE (gener – març 2016): moment de màxima apertura en el què hi haurà 
debats a la ciutat i que es posarà en funcionament la plataforma de participació 
digital (participació per Internet i presencial.) 
 

- 3ª FASE i última (abril-maig 2016): serà la de l'aprovació inicial i final del PAM i 
PADs en el Ple municipal. 
 

La creació d'un portal digital web ha de permetre visualitzar tot el procés de manera 
simultània i constant, sent també un instrument de transparència i traçabilitat ja que 
a través d'aquest portal es podran visualitzar totes les propostes generades  
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04  El procés a Nou Barris 

- FASE 1: Òrgans de participació i aportacions d'entitats i associacions 
Va començar el mes de setembre i s’estendrà fins el mes de febrer: es va decidir crear un 
GRUP MOTOR  on hi son presents la Coordinadora d’Associacions i Entitats de Nou Barris i 
representants de totes les Associacions de veïns dels barris i altres entitats. 
S’estan recollint les aportacions d’entitats i associacions i de ciutadans que participen dels 
òrgans de participació: Consells de Barri, consells sectorials, taules de treball i reunions amb 
entitats i associacions. També es vol involucrar als treballadors i treballadores de 
l’Ajuntament. 
 

- FASE 2: Participació ciutadana (de gener a març 2016) 
Màxim moment d' obertura i participació en el què durant dos mesos i mig es realitzaran 
grups de debat a la ciutat.  

 
- FASE 3 (abril – maig 2016): Recull i tria de les propostes per a l'aprovació del document 

final al Ple 
Finalitzada l’etapa de participació, es valoraran totes les propostes de consens recollides per 
fer la selecció i priorització en el marc del GRUP MOTOR per fer el document final per 
presentar-lo al Consell Ciutadà i elevar-lo a l’aprovació del Ple del Districte. 



HABITATGE 
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S’ha treballat amb 112 famílies: 
 
   a) 48 casos resolts definitivament:  

- 8 casos resolts amb concessió d’ajuts per pagament del deute 
- 14 casos resolts concessió pis d’emergència social 
- 11 casos la família ha trobat una alternativa 
- 15 casos resolts per mediació amb la propietat. 

  
   b) 64 casos en procés de mediació: 

- 43 casos s’ha mediat abans de la data de desnonament i s’han aturat i/o ajornat amb 
antelació i estan en procés de mediació. 
- 18 casos s’ha aturat el desnonament a la porta presencialment i estan en procés de 
mediació. 
- 3 casos encara no ha arribat la data de desnonament i estan en procés de mediació. 

 

01  GESTIÓ, MEDIACIÓ I INTERVENCIÓ EN RISC DE PÈRDUA D’HABITATGE AL 
DISTRICTE DE NOU BARRIS 
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Programa d’inspeccions d’habitatges buits 
El Districte de Nou Barris ha rebut un total de 40 expedients relatius a pisos buits de 
titularitat d'entitats financeres. 
 
Un cop efectuat l'anàlisi tècnic, 25 expedients s’han retornat al no quedar acreditat que 
portin mes de dos anys desocupats.  
 
Els 15 expedients restants s’ha incoat la declaració de situació anòmala: 
- 3 expedients s’han arxivat a l’haver quedat acreditada la seva ocupació. 
- 6 expedients (BBVA): 3 expedients se’ls ha imposat una primera multa coercitiva de 

5.000 euros (2 casos s’ha imposat ja una segona multa coercitiva de 10.000 euros), els 
altres 3 expedients s’ha declarat la situació anòmala. 

- 1 expedient (Banco Santander) es va imposar una primera multa coercitiva de 5.000 
euros. 

- 4 expedients (SAREB) en tràmit de comprovació. 
- 1 expedient (Catalunya Banc) s’ha procedit a declarar la situació anòmala de 

l’habitatge. 
 

 

02  MOBILITZACIÓ HABITATGES BUITS AL DISTRICTE 



Serveis a les Persones i al Territori 
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Compra d’habitatges exercint el dret de tempteig i retracte 
  
Compra d’habitatges, exercint el dret de tempteig i retracte sobre les 
transmissions de vivendes adquirides en procés d’execució hipotecaria per 
destinar-lo a lloguer social: 
 
- El passat mes d’octubre es van adquirís els primers 3 habitatges: (Rasos de 

Peguera, 94; Rasos de Peguera, 57; Meridiana, 633) 
 

- Aquest mes de novembre s’ha adquirit un quart habitatge a la Ronda 
Guineueta Vella, 30. 
 

 
 

02  MOBILITZACIÓ HABITATGES BUITS AL DISTRICTE 
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Aquest mes de novembre s’ha obert un nou servei situat a les Oficines d’Habitatge de Nou 
Barris, Sant Andreu i Sant Martí,  que ofereix informació, formació, assessorament i 
actuacions d’intervenció a la llar a les persones i famílies que estan en situació de pobresa 
energètica 
S’hi oferirà assessorament sobre factures, suport en la interlocució amb les companyies 
subministradores, gestió d’ajuts, tallers per millorar hàbits de consum i visites a domicili 
per detectar necessitats de rehabilitació 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03  NOU PUNT D’ATENCIÓ DE POBRESA ENERGÈTICA AL DISTRICTE 



PROGRAMA SALUT ALS BARRIS 
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L’Ajuntament va presentar el passat 10 de novembre les primeres mesures per 
reduir les desigualtats de salut entre els barris (desigualtats que es van 
visualitzar en el darrer Informe de Salut). 
 
L’Informe de Salut, va presentar un total de 18 barris de la ciutat amb una 
situació desfavorable respecte a altres àrees de la ciutat els barris del districte 
que estan inclosos són el: Turó de la Peira, Can Peguera, Roquetes, Verdun, 
Trinitat Nova, Torre Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona. 
 
L’Ajuntament actuarà en dos fronts:  
- un conjunt d’accions des del Comissionat de Salut 
- Entomant un compromís del conjunt del govern perquè les actuacions en 

tots els àmbits incorporin la perspectiva de salut i s’orientin a reduir les 
desigualtats en les condicions de vida. 

 
 

  PROGRAMA SALUT ALS BARRIS 
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Primeres mesures: 
 
Ampliació dels plans de salut als barris 
Augmentar amb 300.000 euros la dotació pressupostària per al 2016 per tal de poder 
ampliar el programa Salut als Barris a Barcelona (SaBB), reforçar-lo en aquells barris a on ja 
està implantat. També per implantar-lo en aquells altres barris amb pitjors indicadors 
concretament els barris del Verdum, Can Peguera, Turó de la Peira, Trinitat Vella, Gòtic i el 
Carmel. 

 
La mesura de govern també preveu altres accions des del Comissionat de Salut: 
 
- Fer en totes les actuacions un esforç especial per prioritzar aquests 18 barris amb 

pitjors resultats 
- Augmentar la dotació de subvencions en 75.000€ l'any 2016, valorant com a criteri el 

grau de penetració de les accions en els barris prioritaris i grups socials més 
desafavorits 

- Facilitar la cobertura econòmica de fàrmacs a persones en situació de pobresa amb una 
dotació de 100.000 euros per a l’any 2016. 

- Identificar subàrees i subgrups de poblacions vulnerables en barris amb bons indicadors 
socioeconòmics i de salut en conjunt, i definir accions concretes per millorar-ne la salut. 

  
 
 

 
 

PROGRAMA SALUT ALS BARRIS 
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Un compromís de tot el Govern 
L’Ajuntament posarà en marxa els mecanismes necessaris perquè les actuacions 
del govern de la ciutat en tots els àmbits i totes les àrees incorporin la 
perspectiva de salut i equitat. 
 
Seguiment permanent de l’evolució de les desigualtats 
Posar en marxa un Observatori d’Impactes en Salut i Qualitat de Vida de les 
polítiques municipals per fer el seguiment de l’evolució de les desigualtats en 
salut, per avaluar l’impacte que les polítiques del govern tenen en aquestes 
desigualtats i el compliment dels objectius i indicadors de la mesura de govern. 
 

  PROGRAMA SALUT ALS BARRIS 



ECOLOGIA URBANA, URBANISME  
I MOBILITAT 
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Una de les prioritats de l’actual equip de govern es reforçar i incrementar les 
dotacions econòmiques destinades al manteniment de la via pública i dels 
equipaments en el conjunt dels nostres barris.  
  
Amb la Modificació Pressupostària 2015, aprovada el passat mes d’octubre, es 
va incrementar el pressupost d’inversions del districte en més d’1 milió d’euros 
per a executar un conjunt d’obres destinades a la millora de l’espai públic i dels 
equipaments. 
  
Així es va poder complementar les partides de contingències tant de via pública 
com d’equipaments: 
Manteniment via pública ha passat de 774.653 € a 1.624.653 € 
Manteniment d’edificis s’ha incrementat de 512.842,88€ fins a 687.842,88€ 
 

  01 INVERSIONS i OBRES. 
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Amb aquest increment d’1.000.000€, les obres ja iniciades o que estan tot just a punt d’iniciar-se son les 
següents: 
- Reparacions menors, legalitzacions elèctriques i tèrmiques de diversos equipaments 
- Condicionament de jocs infantils del c. Gasela, 69 i del parc de la Guineueta 
- Millores de paviment en l’interior de l’illa Via Favència – Gasela – Castor (Guineueta) 
- Ampliació de les voreres al pg. de la Pineda (Vallbona) 
- Col·locació de baranes de protecció a la Carretera Alta de Roquetes, i de protecció dels talussos del c. 

Agudes 
- Renovació dels embornals de les terrasses de la plaça Roja 
- Regularització de la calçada de Rasos de Peguera (entre Pedraforca i Perafita) 
- Desbrossament i neteja de massa forestal a Torre Baró 
- Ordenació de l’aparcament i arranjament de les voreres del pg. del Bosc a Roquetes 
- Arranjament del talús del c. Cantera – Mina de la Ciudad 
- Arranjament de l’aparcament provisional del c. Antonio Machado a Canyelles 
- Arranjament de l’espai al c. Casals i Cubero – c. Legazpi (Verdun) 
- Renovació de la tarima de fusta del Parc Central 
- Millores del drenatge del c. Ogassa 
- Millora pavimentació i jardineria de la pl. Llucmajor 
- Millores del mobiliari urbà amb la instal·lació i renovació de bancs en diferents espais del districte, 

concretament a l’av. Rio de Janeiro (amb una primera fase de substitucions)  
- Reforma de diversos guals per millorar l’accessibilitat 
- Arranjament de la placeta Vil·la Rodona   

01   INVERSIONS i OBRES 
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A més s’inicien les següent obres ja dotades inicialment : 
 
 Millores de les instal·lacions de climatització del  Cc Can Basté 
 Nous Mòduls per a les Petanques del Campillo de la Virgen a Torre Baró 
 Reformes i millores dels vestuaris dels camps de futbol del Turó, Porta, Canyelles i Vallbona 
 Diagnosi de l’estat de seguretat i conservació de les Masies de Can Valent, Can Carreres i de la Granja 

del Ritz 
 Urbanització del c/ Pedraforca 
 Senyalització direccional per a vianants, derivada del pla de turisme i cultural del districte 

 
 
 
 
 
 
 

 

01   INVERSIONS i OBRES 
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Millora de l’Av. Meridiana 
El passat 19 de novembre va tenir lloc la primera trobada de la Taula de Participació de la Meridiana. En aquesta primera 
sessió es va explicar la feina que s’ha fet fins ara i es van presentar els dos estudis ja realitzats  
   
Aquest procés participatiu servirà per a consensuar amb veïns/es, entitats i forces polítiques la futura remodelació de 
l'avinguda Meridiana. L'objectiu és convertir la Meridiana en un eix cívic de referència on els vianants, els espais verds i de 
lleure i el transport públic en siguin protagonistes. 
Segons el calendari de treball establert, a partir dels mesos de març-abril es definiran els criteris de com ha de ser la nova 
Meridiana a través de jornades i sessions de treball oberts a la ciutadania, durant el darrer trimestre del 2016 es farà la 
valoració dels resultats a la taula de participació, i l’any 2017 es durà a terme la redacció dels projectes executius, amb 
l'objectiu d’iniciar obres en algun dels trams el 2018.   
 
La Ronda de Dalt 
Es constituirà la Comissió de seguiment de la Ronda de Dalt integrada per associacions veïnals, col·lectius de tots els territoris 
pròxims a la Ronda i entitats de ciutat amb l'objectiu d'avaluar mesures per fer més permeable la Ronda de Dalt fent que 
connectiu millor els barris i reduir-ne la contaminació acústica emmarcat en el "model d'urbanisme repartit i vinculat als barris 
i a les necessitats dels veïns i veïnes" 
  
Es tindrà en compte els estudis, diagnosis i documentació tècnica preexistent, així com la feina feta en l’anterior mandat en la 
comissió de seguiment constituïda en el tram del Districte d’Horta Guinardó 

 

02  INICI DELS PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ DE MILLORA DE L’AV. MERIDIANA 
I LA RONDA DE DALT 



PROPOSTA 
PRESSUPOST del 
DISTRICTE DE NOU 
BARRIS 2016 
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Despesa Corrent 
L’equip de govern del Districte de Nou Barris ha fet una proposta de pressupost 
de despesa corrent (capítol 2 i 4) per un import de 29.153.570,00€; el que 
representa un increment del 23,06%, amb l’objectiu de donar resposta a les 
necessitats bàsiques detectades a la població del Districte de Nou Barris. 
 
 
 
 
 
 
 

  PROPOSTA PRESSUPOST 2016 
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L’increment del 23,06% representa un total de 5.258.939,48 euros, distribuïts 
bàsicament en els següents programes d’actuació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  PROPOSTA PRESSUPOST 2016 

Programes d’actuació Pressupost % 

Atenció infància i adolescència 150.000 2,85% 

Habitatge (programa nou) 160.000 3,04% 

Serveis socials bàsics  3.897-900 74,12% 

Promoció de la convivència 160.000 3,04% 

Serveis complementaris educació 183.000 3,48% 

Gestió Cívica d’equipaments   243.656,96 4,63% 

Promoció Comerç i Ocupació 329.000 6,26% 

Suport Entitats / Subvencions 22.000 0,42% 

Altres (Dona, esports, etc) 113.381,50 2,16% 

5.258.938,48 100% 
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Inversions (Capítol 6) 
La proposta de Pressupost d’Inversions 2016, que planteja el districte de Nou Barris preveu una dotació 
global de 23,5 Milions d’euros. 
Les actuacions més significatives que s’incorporen en aquesta proposta de pressupost son: 
 Manteniment i millores de la via pública amb una dotació de 2.000.000€ 
 Pla de manteniment integral 4.000.000€ , s’han incorporat aquelles actuacions de les quals ja es 

disposava de projecte executiu aprovat i son una demanda dels barris: Fase III Interiors Guineueta, c/ 
Oristà i c/ Canfranc 

 Manteniment i millores d’equipaments 1.500.000€ 
 Àrea d’Esbarjo de Gossos de l’Av. Meridiana 627.000€ 
 Fase III Espai Entitats Porta Soller 250.000€ 
 Adequació de locals per a usos socials i projectes d’economia social i solidaria 2.000.000€ 
 Inici de les obres de les obres de la Piscina i Pista del Turó de la Peira 5000.000€, obra amb un cost total 

de 9,8M€ amb una planificació 2016-2018 
 Inici de les obres del Casal de Barri de Trinitat Nova 200.000€; el projecte està en tràmit de redacció 

però s’ha previst una dotació econòmica per a poder iniciar les obres el darrer trimestre del 2016, el 
cost total de l’obra es de 2.300.000€ amb una planificació d’execució de 2016-2018 

 Construcció del Casal de Barri de Torre Baró 1.500.000€ 
 Finalització de les obres d’urbanització del c/ Pedraforca que comencen com hem dit a finals d’aquest 

mes de novembre i inici de les obres de connexió del c/ Pedraforca amb Les Agudes 2.500.000€ 

 

  PROPOSTA PRESSUPOST 2016 




