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INFORME DEL REGIDOR
Portem, en aquests moments 6 mesos convivint amb la Còvid 19. Desprès de l’astorament inicial
podem definir tres fases ben diferenciades:
Una primera, marcada pel calendari de l’Estat d’Alarma, va suposar la practica paralització de
l’activitat municipal i una greu afectació sobre la vida socioeconòmica de la ciutat.
Una segona, de curta duració va implicar un inici de recuperació de la normalitat., amb condicionants
temporals i espacials.
I una tercera, a partir de l’aparició de els successives onades de brots i que ens ha portat a la situació
actual.
La convivència amb la pandèmia es un fet, malgrat que les problemàtiques que se’n deriven deixin
dia si dia també senyals inequívoques de empobriment socioeconòmic.
En aquets període hem posat en marxa un amplíssim programa de serveis sociosanitaris i
socioeconòmics, hem desplegat propostes alternatives i massives de caràcter sociocultural i educatiu
a l’estiu, hem relaxat les normatives que restringien la col·locació de terrasses i hem obert de nou les
escoles.
Es una situació farcida de clarobscurs: amb les restriccions que marca el marc normatiu que ens
afecte hem procurat que res s’aturi, però a l’hora hem patit els conflictes derivats de els limitacions
de personal, de la gestió fragmentada de molts serveis municipals i tot plegat en moments de
necessitats imminents i demandes de suport creixents.
La situació a data d’avui es d’una relativa tranquil·litat, la qual cosa no implica ni de bon tros
normalitat. Els serveis que pot oferir el districte funcionen al 100% (la qual cosa, insisteixo no es
suficient), l’afectació de la pandèmia als veïns del districte es manté per sota del promig de la ciutat i
des del districte treballem amb nous projectes de suport i desenvolupament del districte.
Com vaig anunciar a l’anterior plenari , ens plantegem 4 grans objectius.






Desenvolupament socioeconòmic. Al respecte vull senyalar que estem treballant per
realitzar unes jornades de treball al proper mes de novembre amb la participació
d’associacions veïnals, Barcelona Activa, el SOC, les principals escoles de formació
professional del districte i les empreses mes rellevants per elaborar un pla de treball per els
propers anys amb l’objectiu que esdevingui una mesura de govern que voldríem presentar el
proper Plenari.
Desplegament eficient dels programes de serveis socials
Debat i reformulació dels acords amb entitats i associacions per millorar la seva gestió
Redefinició dels serveis públics amb objectius de major eficiència, participació i
coresponsabilitat veïnal

En aquest context voldria aprofitar aquest informe per revisar alguns elements i propostes noves en
procés d’elaboració, així com per fer un repàs de l’estat d’execució dels principals programes de
recuperació econòmica endegats i de les obres públiques en curs:
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1.

LLUMS A LA NATURA. NADAL AL PARC DEL TURÓ DE LA PEIRA

Aquest projecte te com a principal objectiu generar un esdeveniment de ciutat a Nou Barris.
L’idea central es convertir el Parc del Turó de la Peira en un recinte evocatiu de la natura amb un
ampli registre d’instal·lacions lumíniques i sonores, generant un recorregut familiar amb clares
connotacions nadalenques
La proposta es fer la Inauguració el 26 de novembre amb sessions de 30 minuts entre les de 17:30h a
22:30h. Hem previst la finalització 10 de gener.
Es un projecte que suposa la col·laboració publico privada, per a la qual els recursos públics destinats
s’adrecen estrictament a millores estructurals del Parc.
El projecte comptarà amb activitats comercials i de restauració realitzades per agents del districte,
així com amb un procés preferencial de contractació per a veïns del barri.

2.

ACTUACIONS DE L’ÀMBIT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ
·SUPORT AL COMERÇ.
En els darrers mesos s’han endegat un conjunt d’accions destinades a donar suport al teixit
empresarial i comercial del districte, així com a incrementar la formació i la inserció laboral.
Cal destacar, entre d’altres accions, les següents:
-

Suport als i les dinamitzadores de les entitats per la realització de les diferents activitats
promocionals o d’assessorament.

-

Des del Districte es dona suport a les associacions de comerciants petites per a la promoció
del comerç de proximitat

-

Promoció i facilitació per l’organització de les activitats que proposen les associacions
comercials

-

Desenvolupament i aplicació de la campanya de promoció del consum al comerç de barri de
la ciutat, cartelleria, producció de marxandatge, etc.

-

Repartiment als establiments d’Epis, pantalles facials elaborades per l’Ateneu de Fabricació
Digital. (es van repartir una part, la resta pendent de distribuir en les properes setmanes)

-

Pendent realitzar concurs de tapes durant la campanya de Nadal per promoure la restauració

-

Suport a la prova pilot de creació d’una fórmula de promoure el consum a les botigues de
proximitat al barri de Porta. Creació cooperativa de consum

-

Coordinació de les entitats de comerç del districte amb el Punt d’Atenció Econòmica de Nou
Barris, via Whatsapp, telèfon i correu des de l’1 d’abril: mesures econòmiques davant el
COVID-19; línia d’ajuts per a persones treballadores autònomes afectades econòmicament
pel coronavirus; consultes ICO, ICF, reducció taxes municipals, prestació extraordinària per
cessament temporal o total d’activitat; punt de defensa de drets laborals; mediació lloguers
de locals; servei de recerca de finançament; sessió formativa obrim la persiana i ara què?
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-

Dia 21/9/20, realitzada trobada del Regidor amb empresaris del Districte per crear una taula
de treball de promoció econòmica.

-

Elaboració del catàleg de serveis al comerç del Districte

S’està elaborant catàleg de serveis per a totes les empreses del Districte posant en valor tots els
serveis i programes que se’ls hi posa a disposició.
- Autorització ampliació terrasses bars/restaurants
·AUTÒNOMS +
A tota Barcelona s’han sol·licitat 18.985 ajuts. A Nou Barris se n’han demanat 1.458, el que
representa el 7,68% de les sol·licituds de ciutat.
Més del 79% de les sol·licituds fetes per persones autònomes de Nou Barris estan en els 3 cicles finals
del procés. És a dir, que de 1.162 sol·licituds o bé ja s’ha revistat la seva documentació i ha estat
aprovada, o bé ja se’ls està tramitant el pagament o bé ja han rebut els 300€ de subvenció.
Únicament el 6,86% de les sol·licituds han estat refusades per no complir els requisits i un 0,41%
estan pendents d’un requeriment de documentació.

Per sectors la distribució apareix al següent gràfic:

3

Districte de Nou Barris
Pl. Major de Nou Barris, 1
08042 Barcelona
93.291.68.00
www.bcn.cat/noubarris

I per forma jurídica i procedència de la persona autònoma que ha fet la sol·licitud. En aquest sentit
cal recordar que es poden acollir totes les persones autònomes que estan donades d’alta al Règim
Especial de Treball Autònom.

I per l’origen de les persones sol·licitants:
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DADES D’ATENCIÓ DELS SERVEIS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE BARCELONA ACTIVA AL
RESIDENTS DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS PERÍODE 01/01/2020 A 07/09/2020
Aquestes dades fan referència a atenció que s’hagin pogut dur a terme a qualsevol espai del districte
i de la ciutat en el què es desenvolupen programes i serveis de Barcelona Activa

Nombre i perfils de persones ateses durant el període 01/01/2020 i 07/09/2020 : 3.101 persones
o

o

o

o

Sexe:


Dones: 59,92%



Homes: 40,08%

Edat:


Menors de 29 anys: 25,76%



Entre 30 i 44 anys: 37,99%



Igual o majors de 45 anys: 36,23%

Nivells formatius:


Primaris o sense estudis: 23,19%



Secundaris: 51,84%



Universitaris: 25,28%

Situació laboral:


Situació d’atur: 54,53%



Treball per compte d’altri: 20,64%



Situació d’atur -1a ocupació: 5,22%



Treball per compte propi: 4, 61%
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o



Estudiants: 5,19%



Pensionistes: 0,9%



Altres: 8,84%

Procedència:


Espanya: 62,30%



Fora UE: 34,05%



UE: 3,64%

Distribució de les atencions segons àmbits de promoció econòmica i percentatge sobre el total
d’atencions de residents a Barcelona1


Participació en programes/serveis ocupacionals:
o

2451 persones – 15,51% del total de ciutat
-



Participació en recursos formatius:
o



523 persones – 6,30% del total de ciutat

Participació en programes/serveis d’emprenedoria:
o



274 persones – 5,59%

Empreses ateses:
o

218 empreses – 5,93% del total de ciutat
-



Subvenció autònoms: dades del correu de la Maria Moya enviades ahir
dilluns

Participació en programes/serveis d’innovació socioeconòmica:
o

1

Punt de Defensa de Drets Laborals: 323 persones – 13,7% del total de ciutat

19 persones -5,01% del total de ciutat

Nota metodològica: una mateix persona pot haver estat ateses per més d’un dels àmbits de promoció econòmica
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·NOU BARRIS ACTIVA
DADES PRÈVIES COVID (dades integrades en l’anàlisi de l’apartat anterior)

PERSONES ASSISTENTS

GENER
2020
383

FEBRER
2020
422

GENER
2019
181

FEBRER
2019
344

DADES MATEIX PERÍODE 2019

PERSONES ASSISTENTS

L’increment de persones usuàries de l’equipament de Nou Barris Activa, s’iniciava el 2020 amb un
increment significatiu respecte el 2019, que es veu frenat per la crisi sanitària.
Durant el període COVID de tancament de l’equipament del 3 de març al 2 de juny, s’ha ofert tots els
programes i serveis telemàticament i les dades queden incorporades en l’anàlisi de l’aparat anterior.
Actualment hi ha 5 serveis presencials:
- Punt d’Atenció a l’Activat Econòmica
-

Punt de Defensa de Drets Laborals

-

Espai de Recerca de Feina

-

Càpsules formatives de recerca de feina i mercat de treball

-

Formació d’alfabetització digital.

Continuant en format telemàtic:
- Punt d’Orientació i Recerca de Feina
-

Programa d’orientació laboral, UBICAT.

Durant els mesos de juny i juliol, hi ha hagut un flux de 446 entrades, entre persones que venien amb
cita prèvia (requisit indispensable actualment per optar als serveis presencials) i persones que venien
a demanar informació i es derivaven a cita prèvia o assessorament telemàtic.
·PLANS D'OCUPACIÓ REALITZATS A NOU BARRIS L'ANY 2020
Al llarg de l’any 2020 està previst gestionar un total de 198 places de Projectes Integrals amb
Contractació en els programes i projectes següents:
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PROGRAMES

PLACES

 Treball i Formació 2019 (PTF)

40

 Treball i formació Post COVID 2020

20

 Plans Ocupació Municipals (POM)

28

 POM Regularització 2019

23

 POM Regularització 2020

31

 POM Ciutat - COVID-19

POM
46%

Treball
als Barris
24%

8

 Projecte Treball als Barris

48

ÀMBITS PROJECTES

DISTRIBUCIÓ TERRITORI

 Medi Ambient

 Districte Nou Barris

145

 Construcció

19

 TIC

14

 Serveis a
Comunitat

Construc.
10%

Treball i
Formació
30%

148

 Zona Nord

33

 Roquetes

17

la
20

Zona
Nord
17%

TIC
7%

Roquetes
8%

Serveis
Comunit.
10%

Districte
75%

Neteja
73%
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3.

ESTAT D’OBRES AL DISTRICTE
 Obres d’edificació:
Cobertura, grades i els nous vestuaris del CEM Guineueta:
Treballs executats durant el mes d’agost i setembre: Estructura metàl·lica, estructura
de formigó, acabats interiors i cobertes.
Final d’obra previst: Novembre 2020
Equipament Plaça Sóller_la Bòbila:
Treballs executats durant el mes d’agost i setembre: Estructura de fusta, estructura
metàl·lica, estructura formigó, coberta, tancaments alumini, divisòries, falsos sostres i
urbanització.
Final d’obra real previst: Febrer 2021
 Obres de reurbanització:
Coberta pista esportiva Campillo de la Virgen:
Calendarització prevista:
En data 24 de set de 2020 esta previst la signatura del contracte amb BIM\SA
A partir de la signatura del contracte, realitzar per part del contractista dels treballs la
comanda al industrial de l’estructura metàl·lica (3 mesos fins al subministrament de la mateixa)
Durant el mes de set/octubre, entrega de documentació i sol·licitud de compareixença al
Comitè d’Obres i Mobilitat.
Principis/mitjans del mes d’octubre/novembre de 2020, signatura de l’Acta de Replanteig i
inici de les obres prèvies a l’estructura metàl·lica (inici d’ocupació d’obra).
Durant el mes de desembre/gener de 2020 inici dels treballs de muntatge de l’estructura
metàl·lica.
- Final d’obra previst: Maig/Juny 2021
Antic camp de futbol Ciutat Meridiana:
·Treballs executats durant el mes d’agost i setembre:
Terraplenat entre murs 3 i 4. Execució de drenatge amb graves al trasdós de mur 1.
Execució de mur 4, mur grada micado, murs tancaments de parterres a la zona de terrasses,
murs d'escales, rampes i passeres.
Encintat de sorrals amb virada.
Execció de capses d'embornals extra i drenatge interior parterres i passeres i connexions a
pous.
Execució de fonamentacions de columnes d'enllumenat.
S’ha fet una reunió amb l’empresa adjudicatària dels mòduls prefabricats--- La previsió de la
col·locació mòduls: Desembre 2020
Final d’obra real previst: Març 2021
Implantació escales mecàniques i arranjaments d’entorns a Ciutat Meridiana:
·Les tasques executades fins a dia d’avui:
- Connexió xarxa clavegueram zona JJII i mur 04 a carrer Agudes
- Obra Civil dels trams 02 i 03 escales, tram 01 executat.
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- Execució murs gabions C02, C03
- Col·locació graons noves escales convencionals
- Col·locació revestiments de pedra a murs de formigó
- Condicionament d'accessos i itineraris provisionals per les setmanes d'obra tancada al mes
d'agost
Per altra banda, s’ha demanat la redacció d’un Projecte modificat. (aprox. del 9,45%
(Pressupost total de l’obra a dia d’avui= 3.240.903€ (amb iva) / increment del P
modificat=279.964,18€ (iva inclòs)) Esta previst que entreguin aquest projecte modificat a mitjans
de setembre. Es detallen els motius d’aquest modificat a continuació:
1) Increments dels volums d’excavació de reblert i moviments de terres, habilitació d’accessos
d’obra, transport intermedi i excavacions en els àmbits dels murs de l’Escola “Ferrer i Guàrdia”
2) Modificació del recorregut de la xarxa del clavegueram previst en projecte, amb l’objectiu de
minimitzar els riscos d’afectació a les estructures dels edificis d’habitatges existents.
3) Increments d’amidaments no contemplats amb la desviació de diverses xarxes de serveis
afectats: gas, aigua potable i electricitat.
4) Sobre dimensionament de les estructures de gabions i noves estructures de formigó per a
l’estabilització dels talussos.
5) Increments d’execució de treballs previs (habilitació aparcament provisional, desviaments dels
vehicles pel tall del C. Agudes i esbrossada manual de parterres.
6) Afectacions varies a l’Escola “Ferrer i Guàrdia” (increment d’alçada del tancament metàl·lic de
l’escola, habilitació d’un nou accés lateral per a l’execució de les obres i adequació dels àmbits
malmesos de l’interior del pati per l’execució dels nous murs)
- Final d’obra real previst: Febrer 2021
Reurbanització Interiors Trinitat Nova:
Treballs executats:
Durant les últimes setmanes s'ha continuat l'execució de diferents trams de paviment
accessible en l'interior d'illa i s'ha continuat l'execució del paviment rodat. En el carrer Portlligat
s'han instal·lat els fanals d'enllumenat públic i s'han posat en funcionament. En el carrer
Aiguablava s'ha continuat treballant en el sanejament de la zona més pròxima al carrer Nou
Barris. En la zona de l'interior d'illa s'han continuat les feines de la xarxa de clavegueram i
drenatge, les jardineres, les escales, etc.
Final d’obra real previst: Gener 2021

Reurbanització del carrer de la Mina de la Ciutat:

Aquest mes d'agost no s'ha treballat degut al periode de vacances. Es preveu tornar a
començar a treballar un cop s'aprovi la memòria valorada amb diferents tasques demanades pels
REP's.
En data de 28 d'agost s'ha signat l'Acta Final d'Obra restant per finalitzar les obres dels
remats indicats en les mateixes (plantacions, baranes i formació de roques RQ01).
Es portarà a terme també un contracte menor en breu, recollint demandes dels REP’S que no
estaven incloses en projecte: Districte ha demanat baranes en el conjunt de roques del C. Jaume
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Pinent i Pla de fornells i també la modificació d’un grup de roques al costat muntanya del C. Pla de
Fornells. Per part de BCASA han demanat fer mitges canyes en el col·lector ens les àmbits dels
pous existents i, per últim, EEVV ha demanat la col·locació d’uns tutors per fixar 7 unitats d’arbrat
existents per qüestions de seguretat) – Pressupost d’aquests treballs que no estaven inclosos en
projecte= 45.861,42€ (iva inclòs)
Final d’obra real previst: Setembre-Octubre 2020
Reurbanització del Passatge Ricard Canals:
Treballs executats: tota l’obra executada i finalitzada exceptuant la col·locació de les
baranes. La setmana del 7-14 de setembre esta prevista la seva col·locació i es donarà per
finalitzada aquesta obra.
Final d’obra real previst: Setembre 2020
AEG Parc Central de Nou Barris:
S'han finalitzat els treballs i l'Àrea d'Esbarjo de Gossos, esta oberta al públic, d'acord amb el
Departament d'Espais Verds i Biodiversitat i dels Districte de Nou Barris. Resta pendent realitzar
pel mes d'octubre de l'any 2020, els treballs de plantació de l'arbustiva, donat que ara no era
encara l'època adient.
Reurbanització de la Plaça Sóller:
La obra esta totalment acabada, esta actualment tancada a l’espera que ens autoritzin i
indiquin la data de la seva obertura.
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