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Balanç activitats estiu 
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1.  
Com cada any i en el marc de la campanya de vacances d’estiu de Barcelona, s’ha ofert 

a nivell de districte un ampli ventall d’activitats de tota mena  per a infants: casals d’estiu, 

colònies, rutes, campus esportius, etc. Aquest programa s’ha treballat de forma 

coordinada amb el conjunt d’entitats, institucions i altres agents del propi territori. 

Tanmateix, es va establir un sistema d’ajuts econòmics en tres trams (30 %, 60 % i 90%) 

sobre el total de les inscripcions. 
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Campanya de vacances 

 En el cas de Nou Barris 

núm. sol·licituds de beques 3.752 

núm . sol·licituds atorgades 3.507 

núm.  Sol·licituds denegades 222 

núm.  Sol·licituds anul·lades 23 

Tot plegat ha suposat un import de  606.146,92 €.- (un increment de 209. 027.-€ 

respecte a l’any passat) 



2.  
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Mesura de govern infància en risc 

Dintre del marc de la mesura de govern sobre infància en risc, s’ha complementat 

l’oferta de la campanya d’estiu en aquells territoris i franges de població prioritàries, 

promovent  activitats per infants i adolescents als barris de Can Peguera, Roquetes,  

Trinitat Nova, Zona Nord , Porta i Prosperitat. Les activitats s’han treballat amb el teixit 

associatiu de cadascun dels barris (Druida, Cosa Nostra, la Indomable, Vozes, 

associació juvenil de Roquetes, Minyons i Escoltes,  Pare Manel, Salesians C. 

Meridiana,....) 

Casal d’estiu a Roquetes. Casal amb menjador durant el mes 

d’agost per infants i joves altament vulnerables, entre 4 i 16 anys 

Verdum , Prosperitat, Roquetes i Turó de la Peira, per 135 infants. 

10.700,00 € 
Fundació Pare 

Manel  

Casalet d'Estiu a Can Peguera. Casal d’estiu adreçat a infants de 5 a 

13 anys que inclou menjador i acollida, activitats de lleure tot el 

dia fins les 20 hores, des del 25 de juny al 27 de juliol. 

51.273,88 € 

La Cosa Nostra, 

Tronada, AV 

Can Peguera 

Casal estiu Mestre Morera que oferia 5 setmanes de casal d’estiu, 

des del 25 de juny al 27 de juliol, de 9 a 17 hores. Adreçat a 93 

infants. També es disposa de monitors de suport per atendre els 6 

infants amb necessitats educatives especials 

14.995,00 € 
Minyons 

Escoltes i Guies 
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Mesura de govern infància en risc 

Projecte vacances en família. Casal d’estiu la darrera setmana de 

juliol amb menjador de 9 a 16 hores per infants derivats de SS al 

Centre Cívic Zona Nord. Setmana de colònies infants i famílies del 

6 al 10 d’agost.  

11.500,00 € 
As. Cultural la 

Indomable 

Casal agost Zona Nord. Casal d’estiu del 30 de juliol al 31 d’agost 

amb servei de menjador per 30 infants, es va portar a terme a 

l’Institut Picasso. 

27.551,68 € 

TASCA, JAN 

BCS, FUTUR 

JUST 

Casal estiu Druida. Casal a l’Escola Mercè Rodoreda durant l’estiu 

del 25 de juny al 27 de juliol, de 9 a 17 hores amb menjador, amb 

una mitjana de 65 participants per setmana. 

14.950,00 € DRUIDA 

Colònies i campaments estiu 2018 Prosperitat. Colònies del 22 al 

28 de juliol a Àger (La Noguera) adreçades a 30 infants de 6 a 11 

anys. Els campaments es van realitzar al mateix lloc del 19 al 28 de 

juliol al terreny d’acampada les Lloses (La Noguera), hi van 

participar 23 joves de 12 a 17 anys. 

14.900,00 € Fundesplai 

Casal d’estiu Trinitat Nova BARRInem. Organitzat a l’Institut Escola 

Trinitat Nova de l’1 al 15 d’agost. Inclòs el menjador en horari de 

10 a 17 hores adreçat a infants de 3 a 13 anys. 

4.320€ 

Federació 

Catalana de 

l’Esplai 
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Mesura de govern infància en risc 

Casal estiu musical VOZES, a l’espai de l’antiga escola Sant Josep 

Oriol, durant la segona quinzena de juliol, de 9 a 16.30 hores 
2.902,50€ 

Músicos por la 

Paz y la 

Integración 

Suport casal estiu (monitors de suport) per atendre infants amb 

necessitats educatives especials, que han quedat fora de 

campanya 

18.137,90 € Relleu 

Camp de treball joves estiu 2018. Camp de treball a Roquetes, 

adreçat a 25 joves de 18 a 25 anys, orientat a treball, formació i 

cultura i oci saludable, als locals del Pare Manel. 

7.000€ 
Fundació Pare 

Manel 

Collserola molt a prop. Camp de treball a Ciutat Meridiana per a 

joves de 16 a 21 anys dels diferents projectes de la PES Cruïlla i 

d’entitats de la Zona Nord. Des del 25 de juny al 20 de juliol, 10 

persones per tanda. Dos dies horari de 9.30 a 16.30 i tres fins les 

13.30. 

12.357,59€ 
Salesians Sant 

Jordi 

El conjunt d’activitats ha suposat un import de 190.588,55 € (amb un increment de 

106.209.-€ respecte l’any passat). 
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Activitats a la Zona Nord 

Al llarg dels mesos d’estiu del 2018 s’ha previst un seguit d’actuacions per donar 

cobertura a les necessitats de lleure educatiu d’infants i famílies de la zona i que es 

concreten en: 

• Casal d’Estiu organitzat per Minyons Escoltes, inclòs en la campanya de vacances 

d’estiu 2018. Té lloc a l’escola Mestre Morera entre el 25 de juny al 27 de juliol. La 

nostra col·laboració consisteix en completar les beques als infants més enllà de les que 

ofereix la campanya d’estiu per garantir que els infants poden gaudir del casal quatre 

setmanes. El nombre d’infants  ha estat de 91. 

• Casal/Colònies familiars organitzades per l’ASC La indomable, en el mes d’agost 

del 30 de juliol al 3 d’agost el casal al Centre Cívic Zona Nord i del 6 al 10 d’agost les 

colònies a Llar Talamanca s’han atès 13 famílies (26 nens i 10 mares) que han 

participat al casal i colònies familiars. Hem col·laborat amb l’apertura del Centre cívic i 

econòmicament pel cost de tota l’activitats que també ha rebut finançament des del 

programa de proinfància. 



3.  

9 

Informe Regidora – 4 d’octubre de 2018 

Activitats a la Zona Nord 

• Casal d’estiu Zona Nord, s’ha desenvolupat des del 30 de juliol fins al 31 d’agost a l’ 

Institut Picasso. I han participat entre 26 i 29 nens de 4 a 12 anys, totes han estat 

famílies ateses per Serveis Socials que de 9:00 a 16:30 amb dinar inclòs han trobat un 

espai educatiu on deixar els nens a l’agost. 

• Dinamitzacions “Juga amb nosaltres a les  places”, s’ha contat del 25 de juny i fins 

el 8 de setembre, de 18 a 21 hores, dilluns a divendres a la plaça Eucaliptus i de forma 

rotatòria a Plaça Roja i Plaça Primer de maig/Rec Comtal  amb dos equips de monitors, 

de Jovent i de la FEEB, que han dinamitzat amb propostes de joc diferents algunes de 

les places de la zona nord on s’havia valorat necessària una actuació d’aquest tipus 

que organitzés l’espai de joc natural dels nens.  

• Camp de treball “Collserola, un bé comú”, aquest és un camp de treball que 

s’organitza des de Salesians i que ofereix a joves de 16 a 21 anys, entre 20 i 40 

places per realitzar activitats a cavall entre la formació i el lleure en l’entorn més 

immediat de Collserola. Les dates de realització han estat del 25 de juny al 20 de juliol. 
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Activitats a la Zona Nord 

• Club de Futbol Ciutat Meridiana, de dilluns a divendres de 17 a 21 hores el CEU 

Ciutat Meridiana ha obert les seves portes perquè nens del barri puguin jugar a futbol al 

camp amb l’acompanyament de monitors per conduir i supervisar l’activitat. 

• Casal Infantil Ciutat Meridiana i Casal Infantil Vallbona, en els mes de juliol els dos 

casals d’estiu traslladaven la seva activitat als matins de 9:00 a 14:00 hores amb una 

inscripció especifica pel casal. El Casal Infantil de Ciutat Meridiana en el mes d’agost 

obre les portes funcionant com un pati obert del 30 de juliol al 24 d’agost de les 10 a les 

13 hores. 

• Centre Cívic Zona Nord, ha obert les seves portes del 30 de juliol al 14 de setembre, 

de dilluns a divendres de 17 a 21 hores sense cap programació específica però oferint 

espais pels veïns, la mitjana ha estat de 30 usuaris cada dia entre usuaris del buc, 

gent gran i joc de cartes, i us de sales fonamentalment per activitat de ball; total 360 

usuaris. 

• Biblioteca Zona Nord, ha obert les seves portes del 16 al 31 d’agost de dilluns a 

dijous  de 16:00 a 20:30 dimarts, dimecres i divendres de 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 

20:30. El total d’usuaris que han passat per la biblioteca ha estat de 2511 usuaris, una 

mitjana d’unes 200 persones cada dia 
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Convivència estiu 

Dintre del marc de la mesura de govern del Pla d’impuls i promoció de la Convivència 

s’han desenvolupat una sèrie d’iniciatives específiques durant els mesos d’estiu a 

diferents barris del districte. 

I.-Operació “Solete” a Roquetes (Programa de mediació) 

Durant els mesos de juliol i d’agost, al barri de Roquetes es va realitzar un programa 

d’activitats amb els objectius la promoció de lleure actiu, col·laboratiu i educatiu 

compartit entre els veïns i veïnes i totes les entitats i agents , de la promoció de la 

convivència  i de continuant vertebrant la comunitat gitana. Aquesta iniciativa liderada 

des del projecte Roquetes Conviu i la Pla Comunitari ha ofert 87 activitats (a destacar 

que durant el mes d’agost una cada dia) que van des de tallers , a caminades, música, 

espectacles, cinema a la fresca , sopars i fins i tot un Got Talent. Aquest programa s’ha 

desenvolupat entre dos llocs, la plaça de les Roquetes i la plaça de l’ Amfiteatre. 



4.  

12 

Informe Regidora – 4 d’octubre de 2018 

Convivència estiu 

II.-Dispositiu carrer Japó 

El Servei rep el traspàs de la tasca efectuada pel SGC, es presenta a 50 veïns (referents 

vinculats a SGC) i es realitza seguiment de les dinàmiques en diverses franges horàries 

(matí/tarda/nit). No es detecta cap incidència i a finals del mes d’agost es manté contacte 

amb membres de l’oratori que confirmen la normalitat de la situació. 

III.-Dispositiu a la Zona Nord 

Arrel del feminicidi del dia 23 d’agost, es va habilitar un dispositiu de seguiment amb el servei de mediació a 

l’espai públic a C. Meridiana a nivell veïnal i d’entitats.   

També es va fer seguiment de la Festa del Xai (320 homes) de l’Associació Islàmica “Madani” el dia 21/08 

a la Zona Esportiva Provisional en horari de 07h a 09h, sense cap incidència.  

També s’ha fet un seguiment de les conductes incíviques al barri de Vallbona respecte al Rec Comtal de 

Vallbona, complementat amb un servei de neteja complementari realitzat amb plans d’ocupació 
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Convivència estiu 

IV.- Dispositiu al Turó de la Peira 

Durant els mesos de juliol i d’agost s’ha establer un dispositiu de seguiment respecte als 

problemes de convivència que es donen al Parc del Turó de la Peira, i continuar 

minimitzant l’impacte d’un ús intensiu promovent pràctiques respectuoses. 

A destacar que durant la revetlla de Sant Joan es va coordinar una iniciativa entre l’ 

Associació de veïns del Turó, Club de Fútbol del Turó, el club de futbol sala Montsant, l’ 

Assemblea d’ Aturats i Aturades de Nou Barris i alguns bars de l’entorn , conjuntament amb 

els col·lectius que utilitzen quotidianament el parc per tenir una revetlla comuna i treballada 

col·laborativament. El resultat va ser un èxit en termes de convivència i un model de 

referència per a problemes similars a d’altres barris. 
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Nous serveis 



1.  Nou Barris Activa – Treballem per una economia més 
propera 
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Nou Barris Activa és un nou espai municipal per a la promoció econòmica i l’ocupació adreçat a la 

població de Nou Barris al carrer Vilalba dels Arcs, 39-41.  

 

El seu objectiu és aproximar els recursos de Barcelona Activa al veïnat del districte, així com ampliar la 

cobertura d’accions destinades a tots els seus agents socioeconòmics: serveis i programes d’ocupació, 

assessorament en drets laborals i serveis per a l’enfortiment del teixit comercial, empresarial i 

l’emprenedoria a Nou Barris.  

 

Aquest nou espai de 470 m2 està liderat per Barcelona Activa i el Districte de Nou Barris, i està en 

estreta connexió amb les entitats del territori. Tanmateix el conjunt d’entitats del barri de Can Peguera 

podran utilitzar els espais de l’equipament per aquelles iniciatives comunitàries de caràcter laboral. 

 

 Si busques feina o vols conèixer els teus drets laborals 

 Si vols emprendre 

 Si necessites suport per al teu comerç , empresa o entitat 

 

AQUEST ES EL NOU EQUIPAMENT DE QUE DISPOSEM A NOU BARRIS 

 

De Dilluns o divendres de 8:30 a 15:00 h 

noubarrisactiva@barcelonaactiva.cat  



2.  Reagrupament familiar 
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A partir del mes de novembre es posarà en marxa al Casal de barri de Torre Baró una antena 
del servei de Reagrupament Familiar.  
 
L'objectiu és facilitar la retrobada i el procés inserció a la nova societat a través d'un servei 
acompanyament.  
 
Aquest programa es desenvolupa en diverses fases. A partir del llistat de persones que a cada 
Districte de la ciutat han rebut un informe positiu d’habitatge, es convoca a cadascuna de les 
persones sol·licitants de reagrupament familiar i es realitzen tasques de preparació per la 
reunificació familiar i l’arribada de la família a la ciutat. Un cop arriba la família, es treballa 
amb les famílies reagrupades i paral·lelament es fa seguiment al procés de reagrupament. 



3.  Oficina d’escolarització 
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Amb la voluntat d’oferir un millor acompanyament a les famílies durant el procés de 

preinscripció, s'han creat 2 noves oficines d'escolarització, una a Nou Barris i l’altra a Sant 

Andreu, i s’ha ampliat la de Ciutat Vella. Informaran a les famílies des de la preinscripció fins 

a l’inici del nou curs. A banda del suport a les famílies durant aquest període, es preveu que 

puguin atendre al voltant de 4.500 famílies que presenten sol·licitud de plaça fora de termini, 

bé perquè arriben a la ciutat més tard o bé perquè sol·liciten canvi de centre per 

circumstàncies excepcionals.  

Les Oficines d'Escolarització tenen els següents objectius: 

 

• Atendre a l’especificitat social dels diferents districtes. 

• Millorar l’atenció a les famílies aplicant una política de proximitat al ciutadà.   

• Informació de l’oferta educativa de la ciutat.  

• Remetre les famílies als centres del Servei d’Educació de Barcelona perquè coneguin de 

primera mà el seu projecte educatiu i el seu caràcter propi.   

• Oferir informació perquè les famílies puguin conèixer els projectes educatius dels centres.  

• Informació i assessorament del procés de preinscripció i matrícula.  

• Assistència a les famílies en la sol·licitud telemàtica de preinscripció. 



4.  Institut tecnològic de Barcelona 
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Aquest mes de setembre, a l’edifici de l’antiga escola Sant Josep Oriol, s’ha posat en marxa 

un nou Institut a Nou Barris: l'Institut Tecnològic de Barcelona (ITB) . Es tracta d’un 

centre  amb una oferta de cicles formatius orientats a les  noves tecnologies . En total es 

podran cursar sis titulacions diferents: Grau Superior (CFGS), una de Cicle Formatiu Grau 

Mig (CFGM) i dos  del  Programa de Formació i Inserció (PFI).  

L'Institut Tecnològic de Barcelona vol ser la referència a la ciutat en innovació en estudis 

tecnològics i orientar els alumnes a la vida  professional. Acollirà una línia per a cadascuna 

de les sis titulacions que es cursaran, algunes de les quals, com Desenvolupament 

d'Aplicacions Multiplataforma. Perfil professional Videojocs i Oci Digital, Informàtica aplicada a 

la Logística, s'estrenen en l’oferta pública en aquest centre.   

 

D'altres adaptacions a les noves demandes del món professional, com el CFGS Administració 

de Sistemes informàtics en Xarxes. Perfil professional Ciberseguretat . 



4.  Institut tecnològic de Barcelona 
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Trinitat Nova serà un nou pol educatiu a nivell de Districte i de ciutat, que se sumen a 

l’Institut Escola i a l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de 

Catalunya. 

 

En el cas dels Cicles Formatius Grau Mig (CFGM) i Cicles Formatius Grau Superior 

(CFGS) cada línia comptarà amb 30 places, i l'oferta concreta de cursos és la següent:  

• Sistemes microinformàtics i xarxes (CFGM). 

• Administració de Sistemes informàtics en Xarxes. Perfil professional.   

• Ciberseguretat. (CFGS)  

• Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma. Perfil professional Videojocs i  Oci 

Digital.(CFGS).  

• Informàtica aplicada a la Logística. (CFGS) 

Pel que fa als Programes Formatius d'Inserció(PFI), la ràtio se situa en 18  places per 

titulació i l'oferta és la següent:  

• Auxiliar de Muntatge i Manteniment d'Equips Informàtics (PFI). 
• Auxiliar de Muntatge d'Instal·lacions Elèctriques d'aigua i gas (PFI). 



5.  Antena CDIAP- EIPI a la Zona Nord 
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El proper 16 d’octubre es posa en marxa una antena del CDIAP a la Zona Nord. 

Els Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) són serveis socials 

especialitzats que incideixen en els trastorns de desenvolupament infantil i les situacions 

de risc que puguin provocar-los.  

 

Ofereixen un conjunt d’actuacions preventives, de detecció, de diagnòstic i d’intervenció 

terapèutica, de caràcter interdisciplinari,  des del moment de la concepció fins que l’infant 

compleix els sis anys, abastant, per tant, l’etapa prenatal, la postnatal i la petita infància. 

 

Depenen orgànicament de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de 

l’Ajuntament de Barcelona i formen part de la Xarxa Pública de CDIAPs de Barcelona.  

 

Disposa d’un equip interdisciplinari expert en desenvolupament infantil i en els diversos 

àmbits d’intervenció (infant, família i entorn) i d’especialistes en psicologia clínica, 

fisioteràpia, logopèdia, treball social, neuropediatria i psicomotricitat. Aquesta diversitat 

permet atendre qualsevol tipus de trastorn i aconseguir una intervenció global de les 

necessitats de l’infant i la família. Hi serà al casal de barri de Torre Baró 



6.  Restaurant formatiu Cruïlla 
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Durant el mes d’octubre es posarà en marxa el nou Restaurant formatiu de Cruïlla a la 

plaça dels Eucaliptus al barri de Torre Baró. Es tracta d’una iniciativa desenvolupada per 

Salesians Sant Jordi – PES Cruïlla de C. Meridiana. 

El restaurant formatiu té com a finalitats promoure experiències de capacitació i inserció 

sociolaboral per a joves entre 16 i 18 anys de la zona nord a través de diferents iniciatives 

formatives com són PFI’s d’hoteleria, de cuina i restauració. El projecte pretén donar 

respostes socioeducatives i sociolaborals dels joves en situació de vulnerabilitat. 

De forma complementària oferiran un servei de cafeteria amb dinars de petit format amb els 

propis joves pel conjunt de veïns i veïnes de la zona nord. 



7.  Servei a domicili al Mercat de Montserrat 
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La iniciativa, anomenada Perifèrica 9b, forma part d'un projecte impulsat per Barcelona 

Activa i la Fundació Pare Manel. 

Els cinc treballadors que el fan possible són persones que estaven a l’atur i que, a partir 

d’ara, rebran la renda mínima garantida. Alhora, rebran formació i tindran l’oportunitat 

de treballar durant un any. Aquesta situació és possible gràcies a la Fundació Pare Manel i 

l’Àrea de Drets Socials amb la col·laboració de Barcelona Activa. 

El servei a domicili de la Perifèrica 9B del Mercat de Montserrat ja disposa de més de 100 

usuaris inscrits. És un servei de molta utilitat per a les persones grans i amb mobilitat 

reduïda, en un territori amb una orografia complicada i molts blocs d’habitatges sense 

ascensor. Aquest servei permet que molts clients puguin anar al mercat a comprar i 

relacionar-se, però sense haver de carregar la compra fins a casa. 
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Balanç estat execució Plans de Barri 

 



Nou Barris. Dades agregades pels 3 Plans de Barri 
(Trinitat Nova, Zona Nord, Roquetes) 

Llegenda: 
 
Pressupost global inicial:  És el pressupost previst al PdB (en aquest cas, l’agregat dels 3 plans) 
Pressupost adjudicat: És el pressupost que a juny 2018, està adjudicat i, per tant, contractat i desplegant-se 
Pressupost reservat. És el pressupost que té assignat ja un projecte o actuació concreta i que està en procés d’adjudicació i posterior execució. 
Pressupost disponible: És el pressupost que a dia d’avui està en fase d’assignació a alguna de les actuacions pendents. 

Estat d’execució del Pressupost PdB 9 barris (desgranat per àmbits i PdB) 



Estat d’execució del Pressupost per àmbits i barris 

 TOTAL ADJUDICAT   TOTAL ASSIGNAT  

 TOTAL ADJUDICAT I 

ASSIGNAT 

(Despesa corrent i 

Inversió)  

 PRESSUPOST 

INICIAL 

 PLA DE BARRIS  
  

PdB ROQUETES               2.448.001           4.551.035,60             6.999.036,58         9.637.000,00    

A- DRETS SOCIALS                  465.979              233.096,00                699.075,29    

B- EDUCACIÓ                  447.813              428.899,77                876.712,89    

C- ACTIVITAT ECONOMICA                  185.124              712.210,16                897.334,55    

D- ECOLOGIA URBANA               1.349.084           3.176.829,67             4.525.913,85    

PdB TRINITAT NOVA               5.628.253           9.679.945,42           15.308.198,56        14.923.000,00    

A- DRETS SOCIALS                    96.205              116.187,17                212.391,83    

B- EDUCACIÓ               4.064.635           1.999.850,57             6.064.485,40    

C- ACTIVITAT ECONOMICA                  617.865              842.241,02             1.460.105,63    

D- ECOLOGIA URBANA                  849.549           6.721.666,67             7.571.215,70    

PdB ZONA NORD               4.250.186           9.563.371,08           13.813.556,69        12.874.520,00    

A- DRETS SOCIALS               1.707.033              247.015,68             1.954.048,36    

B- EDUCACIÓ                  814.407              591.792,20             1.406.199,66    

C- ACTIVITAT ECONOMICA                  263.984              806.024,55             1.070.008,06    

D- ECOLOGIA URBANA               1.464.762           7.918.538,67             9.383.300,61    

TOTALS       12.326.439,73       23.794.352,10         36.120.791,83     37.434.520,00    



Accions segons el seu estat d’execució (pels 3 PdB) Accions segons destinatari principal (pels 3 PdB) 

Distribució del total d’accions per àmbit i subàmbits (pels 3 PdB) 

Nou Barris. Dades agregades pels 3 Plans de Barri 
(Trinitat Nova, Zona Nord, Roquetes) 
 



Dades Pla de Barris Trinitat Nova 

Accions segons el seu estat d’execució (TN) Accions segons destinatari principal (TN) 

Distribució del total d’accions per àmbit i subàmbits (TN) 



Accions segons el seu estat d’execució (ZN) Accions segons destinatari principal (ZN) 

Distribució del total d’accions per àmbit i subàmbits (ZN) 

Dades Pla de Barris Zona Nord 



Dades Pla de Barris Roquetes 

Accions segons el seu estat d’execució (RQ) Accions segons destinatari principal (RQ) 

Distribució del total d’accions per àmbit i subàmbits (RQ) 



04  

30 

Estat execució obres 
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Informe Regidora – 4 d’octubre de 2018 

1.  Obres i actuacions executades 

OBRES I ACTUACIONS EXECUTADES Inversió 

1- Urbanització c/ Canfranc 426.097,58 € 

2- Urbanització c/ Alella 517.152,53 € 

3- Urbanització c/ Pedraforca 1.405.131,69 € 

4- Àrea d'esbarjo de gossos d'Av. Meridiana 498.584,72 € 

5- Urbanització c/ Oristà 712.901,66 € 

6- Urbanització plaça de les Dones 1.323.627,89 € 

7- Enderroc antiga piscina Turó 87.586,84 € 

8- Fase 3 espai entitats Ateneu la Bòbila 276.633,82 € 

9- Remodelació accessos i façana Mercat de la Mercè 371.049,73 € 

10- Remodelació oficines seu districte (DSPiT) 241.274,51 € 

11- Reforma i adequació a normativa del Centre Cívic Can Basté 336.560,78 € 

12- Millores a l'entorn del Rec Comtal 161.934,58 € 

13- Millores i reformes diversos camps de futbol: Porta, Canyelles, Turó de la Peira i Vallbona 459.075,82 € 

14- Millores Parc Serra Martí 59.285,32 € 

15- Interiors Guineueta Fase 2B 2.832.000,00 € 

16- Nou accés amb rampa al carrer Espiell i Fabra i Puig 144.492,48 € 

17- Casal Barri Torre Baró 1.452.524,54 € 

18- Obres legalització Masia Can Ensenya 164.318,00 € 

19- Finalització obres Pèrgola Parc Serra Martí 186.776,53 € 

20- Carril bici Rio de Janeiro (tram C prosperitat) 306.426,49 € 
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Informe Regidora – 4 d’octubre de 2018 

1.  Obres i actuacions executades 

OBRES I ACTUACIONS EXECUTADES Inversió 

21- Obres legalització Biblioteca Canyelles  69.513,47 € 

22- Horts urbans Pintor Alsamora (Pla de buits) 64.853,00 € 

23- Horts urbans Passeig Valldaura (Pla de buits) 61.515,00 € 

24- Compra Locals Pl. Eucaliptus 1.225.000,00 € 

25- Compra local Robert Robert 580.800,00 € 

26- Compra solar per futurs equipaments Cotxeres Borbó 9.680.000,00 € 

27- Casal de Barri de Trinitat Nova 2.582.905,60 € 

28- Adequació locals Pl. Eucaliptus pel Projecte Cruïlla 583.382,48 € 

29- Adequació locals Renfe Meridiana pels Diables de Nou Barris 120.725,33 € 

30- Connexió Túnel i Sala hipòstila de la Casa de l‘Aigua 140.319,84 € 

31- Re urbanització carrer Formentera (aquest mes d’octubre es fa la recepció de les obres) 654.275,00 € 

32- Millores al CEM Can Cuyàs 388.229,21 € 

33- Reforma bar Camp de Futbol Porta 56.381,44 € 

34- Millores al Casal de gent gran de Roquetes 13.654,85 € 

35- Pla de millora enllumenat parc central de Nou Barris 2.100.000,00 € 

36- Millores d'espais oficines Seu del Districte (DSSGG) 112.139,95 € 

37- Urbanització carrer Brossa 394.953,08 € 

38- Adequació d'una part del Local Robert Robert per trasllat de l'AVV Verdum 56.267,97 € 

39- Urbanització interior d'illa Trinitat Nova (Pl de la Terra) 637.981,11 € 

40- Millores de les escales del carrer Perafita 155.196,68 € 
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Informe Regidora – 4 d’octubre de 2018 

1.  Obres i actuacions executades 

OBRES I ACTUACIONS EXECUTADES Inversió 

41- Re urbanització carrer Escultor Ordóñez (aquest mes d’octubre es fa la recepció de les obres) 630.000,00 € 

42- Millores Parc de la Guineueta 1.988.770,00 € 

43- Nou equipament "Nou Barris Activa - Espai per l'activació i la promoció econòmica". Vilalba dels Arcs 439.862,86 € 

44- Carril bici Rio de Janeiro (trams A i B porta) 204.284,34 € 

45- Nou espai familiar a l'Escola Bressol el Torrent 59.544,34 € 

46- Trasllat Escola Adults Madrid al carrer Deià 100.000,00 € 

47- Millores pistes CEM Can Dragó 532.627,43 € 

48- Millora Mercat Canyelles 627.084,00 € 

49- Trasllat i millora Centre de Disseny Deià 827.725,38 € 

50- Millores manteniment via pública (desbrossades, mobiliari urbà, paviments,…) i equipaments del 

Districte exercicis 2016 – 2017 - 2018 

7.300.000,00 € 

51- Ampliació Centre neteja Canyelles 350.000,00 € 

52- Nou pas de vianants i senyalització Av. Meridiana - Fabra i Puig 360.609,00 € 

TOTAL OBRES FINALITZADES 45.062.036,87 € 
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Informe Regidora – 4 d’octubre de 2018 

2.  Obres i actuacions en execució 

OBRES I ACTUACIONS EN EXECUCIÓ Inversió 

53- Expropiació edifici Centre Cívic Torre Llobeta 1.319.869,34 € 

54- Expropiacions àmbit Trinitat Nova 7.573.572,52 € 

55- Altres expropiacions (Agudes, ctra Alta Roquetes, Llixà,…) 312.000,00 € 

56- 
Construcció Piscina i Pista Turó de la Peira (Previsió finalització obra Novembre, posada en 

funcionament instal·lació gener 2019)  10.141.989,56 € 

57- Rehabilitació i millora apartaments gent gran Pau Casals 1.131.604,82 € 

58- Institut Escola Trinitat Nova 6.811.564,80 € 

59- Institut Escola Antaviana 1.915.000,00 € 

60- Connexió Agudes-Pedraforca 2.208.393,83 € 

61- Re urbanització Plaça dels Jardins d'Alfàbia (Previsió finalització febrer 2019) 795.000,00 € 

62- Re urbanització carrer Florida (Previsió finalització novembre 2018) 764.253,00 € 

63- Re urbanització Plaça i font del Parc del Pla de Fornells (Previsió finalització març 2019) 1.340.982,00 € 

64- Urbanització carrer Inca (Illa Q) 659.977,38 € 

65- Re urbanització carrer Nou Pins (Previsió finalització febrer 2019) 642.773,00 € 

66- Re urbanització carrer Almansa (Previsió finalització febrer 2019) 1.150.506,00 € 

67- Re urbanització Plaça Olof Palme (Previsió finalització març 2019) 425.047,00 € 

68- Re urbanització carrer Alcúdia (Previsió finalització febrer 2019) 636.534,00 € 

69- Implantació del Bus a demanda a Torre Baró (Previsió posada en funcionament desembre 2018) 470.000,00 € 

70- Obres mobilitat Torre Baró (Previsió finalització novembre 2018) 444.041,33 € 

71- Millores i reforma Escola ciutat Comtal 720.000,00 € 

72- Millores enllumenat Guineueta i Ciutat Meridiana (2018 – 2019) 1.862.949,81 € 

TOTAL OBRES EN EXECUCIÓ 41.326.058,39 € 
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Informe Regidora – 4 d’octubre de 2018 

3.  Obres i actuacions pendents d’inici 

OBRES I ACTUACIONS PROPER INICI D’OBRES Inici d'obra Inversió 

73- Urbanització Plaça Sóller 

Desembre 2018 – Gener 

2019 

(termini d’execució 14 mesos) 4.789.970,00 € 

74- Ampliació equipament Ateneu la Bòbila 
Gener – febrer 2019 

(termini d’execució 15 mesos) 3.045.082,40 € 

75- Re urbanització  Interiors Aiguablava 
Gener  2019 

(termini d’execució 12 mesos)  6.732.669,60 € 

76- Urbanització carrer Mina de la Ciutat 
Març – Abril 2019 

(termini d’execució 11 mesos) 2.117.500,00 € 

77- Escales mecàniques Ciutat Meridiana (Fase I) 
Febrer – Març  2019  

(termini d’execució 9 mesos)  3.488.106,08 € 

78- Pèrgola i pista Campillo de la Virgen 
Abril 2019  

(termini d’execució 6 mesos) 907.137,00 € 

79- Millores Àrea esbarjo gossos Can Dragó 

Novembre 2018 

(termini d’execució 5,5 

mesos) 313.779,71 € 

80- c/ Oristá connectivitat peatonal amb Montcada 1T 2019 738.422,04 € 

81- Rehabilitació Patrimonial antiga Església Sant Rafael 
Gener 2019 

(termini d’execució 8 mesos) 1.761.424,85 € 

82- Adequació zona esportiva antic camp de futbol ciutat meridiana 
Març - Abril 2019 

(termini d’execució 11 mesos) 1.904.000,00 € 

83- Nous vestuaris CF Ciutat Meridiana 
Novembre 2018 

(termini d’execució 4 mesos) 900.000,00 € 

84- Coberta i grades pista del CEM Guineueta 
Febrer 2019 

(termini d’execució 8 mesos) 3.172.803,50 € 

85- Oficina d'habitatge Zona Nord  Abril 2019 220.000,00 € 

86- Reforma i millores pont c/ Artés (Av Puig de Jorbà) 1T 2019 982.197,49 € 

87- Enllumenat artístic Aqueducte Zona Nord (1a fase) 2T 2019 153.104,00 € 

88- Millores manteniment equipaments exercici 2019 2019 1.261.196,00 € 

89- Millores manteniment via pública exercici 2019 2019 1.300.000,00 € 

90- 

Altres Projectes PdB  (recuperació solars buits, millores espai públic TN, 

extensió xarxa wifi, etc.)  2019 1.486.799,00 € 

91- Urbanització àmbit remodelació Trinitat Nova 1T  2019  3.026.908,31 € 

TOTAL ACTUACIONS PROPER  INICI D’OBRES  38.301.099,98 € 
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Informe Regidora – 4 d’octubre de 2018 

4.  Actuacions en fase de redacció de  projecte 

ACTUACIONS EN FASE DE REDACCIO DE PROJECTE Cost del projecte 

 92.-  Nou Casal de Joves Prosperitat 210.000,00 € 

93- Escola bressol i EAIA Can Carreras 360.000,00 € 

94- Construcció i ampliació CEM Artesania (Piscina i pista poliesportiva) 460.000,00 € 

95- Balcó d'equipaments Can Peguera 215.000,00 € 

96- Nou edifici equipaments Illa Q 280.000,00 € 

 97.- Nou Mercat de Montserrat 200.000,00 € 

 98.- Trasllat escola d’adults ciutat meridiana 205.495,91 € 

 99.-  Nou equipament Ideal Flor (s’iniciarà finalitzat el procés participatiu) 200.000,00 € 

100- 2ª fase escales mecàniques C/ Agudes Ciutat Meridiana 40.000,00 € 

101- Remodelació interiors Canyelles 125.000,00 € 

102- Reforma Escales Matagalls 55.000,00 € 

103- Urbanització c/ Pardo (Fabra i Pugi - Escòcia)   15.000,00 € 

104- Urbanització c/ Amílcar (entre Pl. Sta. Eulália i c/ Cartellá) 15.000,00 € 

105- Urbanització c/Serrano (entre c/ Santa Matilde i av. Borbó) 15.000,00 € 

106- Urbanització carrer Llopis i del Pla dels Cirerers 21.000,00 € 

107- Feixes Trinitat Nova 106.000,00 € 

108- Parc Central de Torre Baró (Torrent Font Maguès) 16.000,00 € 

109- Millores Àrea Jocs infantils Pl.  Primer de Maig (Vallbona) 17.000,00 € 

110- Nova Àrea esbarjo de gossos Can Xiringol-Virrei Amat 6.500,00 € 

111- Millores Àrea esbarjo gossos Parc Central 5.000,00 € 

112- Nova àrea infantil Ciutat Jugable Parc Central de Nou Barris 

113- Roquetes AA3 (122 habitatges)    

114- Roquetes Pla dels Cirerers, 2b-4 (23 habitatges)   

115- Trinitat Nova Bloc E  (100 habitatges)    

116- Trinitat Nova Bloc I (76 habitatges)   

117- Trinitat Nova Aiguablava, 76   (25 habitatges)    

118- Trinitat Nova Bloc H (83 habitatges)    

119- Torre Baró Escolapi Càncer, 23  (30 habitatges)    

120- Torre Baró illa F Escolapi Càncer, 10  (47 habitatges)   

TOTAL ACTUACIONS EN FASE DE REDACCIO DE PROJECTE      2.366.995,91 € 
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Informe Regidora – 4 d’octubre de 2018 

5.  Resum inversions 

RESUM INVERSIONS   

52 OBRES I ACTUACIONS EXECUTADES 
45.062.036,87 € 

20 OBRES I ACTUACIONS EN EXECUCIÓ 
41.326.058,39 € 

19 OBRES I ACTUACIONS PROPER INICI 
38.301.099,98 € 

29 ACTUACIONS EN REDACCIÓ DE PROJECTE 
2.366.995,91 € 

120 ACTUACIONS EN  TOTAL 127.056.191,15 € 



Gràcies per la vostra col·laboració! 

www.bcn.cat 
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