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Esquema del Pla de Barris 
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El Grup Impulsor 
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Pla de Barris 
Grup Impulsor 

El Grup Impulsor vetlla per coproduir les actuacions del Pla de Barris, a més de definir 
els grups de treball i els processos. 

Grups de treball Accions i processos 
participatius 

Taula 
educativa 

Taula 
comunitària 

Memòria 
històrica 

Taula del 
Polígon 

Cultura i 
cicle 
festiu 

Taula de 
Salut 

Carrer 
Caracas 

Plaça Mn. 
Cortinas 

Espai 
Cases 

Barates 
Habitatge 

Camp de 
Futbol BV 



4 

Resum pressupostari 
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Educació  

Drets socials 

Activitat econòmica 

Ecologia urbana 

Àmbit Pressupost inicial 

5.262.500 € 

1.640.000 € 

1.390.000 € 

9.346.068 € 

TOTAL 

Inversió Despesa corrent 3.390.000 € 14.258.568 € 

17.638.568 € 
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Resum en dades 
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https://www.flickr.com/photos/barcelona_cat/sets/72157692295462175/
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https://www.flickr.com/photos/barcelona_cat/albums/72157664732866518/with/24779097437/
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https://youtu.be/1jOYVLbdeX4
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https://www.youtube.com/watch?v=7ShLQeUqUfU


NOUS PROJECTES 
EDUCATIUS 
DESPESA CORRENT 
Pressupost: 1.500.000 € 
Adjudicat + pressupost 
compromès: 1.614.457 € 
Núm. accions: 19 

INVERSIÓ 
Pressupost: 3.762.500 € 
Adjudicat + pressupost 
compromès: 3.606.453 € 
Núm. accions: 1 



01. Donar suport al CEB i 
l’IMEB en l’articulació de 
les xarxes existents que 
ja tracten el tema 
educatiu per generar el 
Pla Educatiu del Bon 
Pastor i Baró de Viver de 
forma coordinada amb el 
Districte. 

Accions desenvolupades (1): 
 
01.01. Taula educativa dels barris 
 
Participació als espais de debat i 
deliberació sobre el model i les 
necessitats educatives dels dos barris. 

Observacions: 
Proposta instrumental 

Pressupost inicial: 0 € 
Adjudicat i reservat: 0 € 
 



02. Fer les reformes 
necessàries al centre 
educatiu Cristòfol Colom 
per poder posar en marxa 
el nou projecte educatiu 
professionalitzador 
previst pel Consorci 
d'Educació. 

Accions desenvolupades (1): 
 
02.01. Reformar el C. Colom per 

encabir el nou projecte 
professionalitzador 

 
o Trasllat del centre de formació 

professionalitzadora Institut Rubió i 
Tudurí a l’actual edifici de la Secció 
d’Institut Cristòfol Colom. 

o Projecte d’ensenyaments 
professionalitzadors de Barcelona 
Activa en matèria d’energia, gestió 
de residus, verd. 

o Continuïtat d’un darrer curs de la 
secció d’institut amb un grup de 4t 
d’ESO. 

Observacions:  
Acció fonamental 

Pressupost inicial: 3.762.500 € 
Adjudicat i reservat: 3.606.453 € 
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Reforma del Cristòfol Colom 

Estudis previs Projecte executiu Avantprojecte Licitació d’obres Realització obres 

On 
estem? 



03. Generar accions de 
suport a les escoles, que 
millorin les tasques 
socioeducatives que ja 
fan amb joves, famílies i 
entorn. 

Accions desenvolupades (6): 
 
03.01. Patis oberts i Biblioteca oberta 

a l'escola Baró de Viver  
03.02. Escoles enriquides: Perfils 

professionals   
03.03. Projectes de foment i 

comprensió lectora amb les 
escoles  

03.04. Suport al projecte Menjallibres  
03.05. Sala d'estudi del Bon Pastor i 

Baró de Viver 
03.06. Suport al Programa Èxit Estiu 
 
 

Observacions:  
Suport a l’equip educatiu. 
Projectes de comprensió lectora. 
Suport a l’activitat extraescolar. 

Pressupost inicial: 1.000.000 € 
Adjudicat i reservat: 900.935 € 
 



Per una educació integral 

Centre 
educatiu 

Família 

Entorn 

Adminis- 
tració 

Alumnat 

Lleure Art i 
música 

Reforç 
educatiu 

IGUALTAT 
D’OPORTUNITATS 
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Foment i comprensió lectora 
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04. Promoure 
experiències d’educació 
en el lleure de base 
comunitària i apropar la 
formació escènica / 
musical als infants i joves 
dels barris. 

Accions desenvolupades (12): 
 
04.01. Suport al projecte Baobab 
04.02. Suport al projecte Temps de 

joc de caps de setmana 
04.03. Dinamització cultural barris  
04.04. Suport al projecte Versió 

Ciutat Dansa  
04.05. Projecte Següent Pas 
04.06. Caixa d'Eines d'ensenyaments 

artístics  
04.07. Música extraescolar a la 

Secció d'Institut C. Colom  
04.08. Projecte 4 cordes 
04.09. Projecte El Til·ler Musical 
04.10. Suport al projecte d'òpera a 

l'escola La nave va 
04.11. Suport al projecte Shere Rom  
04.12. Suport al projecte Vozes al 

Bon Pastor 

Observacions: 
S’ha dotat els dos centres públics 
de projectes específics i singulars 

Pressupost inicial: 500.000 € 
Adjudicat i reservat: 713.522 € 
 



Institut Escola 
El Til·ler 

 

Vozes 

Acompanyament 
a l’AFA 

Següent 
pas 

El Til·ler 
Musical 

Extraescolar 

Famílies i entorn 

Projectes de 
comprensió 

lectora 

Til·lectors 

Perfils 
professionals 

XIAJ Bon 
Pastor 

Taula 
comunitària 

Institut Escola El Til·ler 

Shere 
Rom 

Altres 
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Escola Baró 
de Viver 

Sudansa 4 cordes 

Extraescolar 

Famílies i entorn 

Projectes de 
comprensió 

lectora 

Altres projectes 

Perfils 
professionals 

XIAJ Baró 
de Viver 

Escola Baró de Viver 

Dinamitza
ció Skate 

Acompanyament 
a l’AFA 

Altres 
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Cultura popular: Imatgeria festiva 

L’Esperança 

Caixa d’Eines 

Sudansa 
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Caixa d’Eines 
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Baobab 

Educació en el lleure 

Caps de 
setmana 

Campaments 
urbans agost 

Temps de 
Joc 

Sant Andreu i 
Sant Martí 

Caps de 
setmana 

Grup 
motor a 
Baró de 

Viver 

http://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/baobab


DRETS SOCIALS 
DESPESA CORRENT 
Pressupost: 640.000 € 
Adjudicat + pressupost 
compromès: 755.122 € 
Núm. accions: 33 

INVERSIÓ 
Pressupost: 1.000.000 € 
Adjudicat + pressupost 
compromès: 0 € 
Núm. accions: 2 



05. Reduir les 
desigualtats socials en 
salut per tal de contribuir 
a la millora de la qualitat 
de vida de veïns i veïnes. 

Accions desenvolupades (8): 
 
05.01. Suport i ampliació del 

programa Amics i Circ 
05.02. Suport a programes de salut i  

educació alimentària  
05.03. Projecte Es-for-sa't 
05.04. Projecte Compartim 

coneixences (espai lúdic petita 
infància) 

05.05. Activa't als parcs Bon Pastor 
05.06. Formació en interculturalitat i 

salut al CAP Bon Pastor 
05.07. Suport al projecte Baixem al 

carrer 
05.08. Suport al projecte Fotoexplora 

Bon Pastor 
Observacions:  
Èmfasi en els projectes de Salut 
alimentària 

Pressupost inicial: 150.000 € 
Adjudicat i reservat: 75.794 € 
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Salut alimentària 

Compartim 
coneixences 

Endavant’al 
Júnior 

Formació 
interculturalitat 

Es-for-sa’t 
Mou-te: 

caminades amb 
gossos 
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Salut alimentària 



06. Promoure programes 
que abordin la salut 
mental. 

Accions desenvolupades (2): 
 
06.01. Participació a la Taula de Salut 

Mental del Districte de Sant 
Andreu 

06.02. Mou-te: caminades amb 
gossos per la llera del riu 

Observacions:  
Les caminades es fan els dijous 
als matins 

Pressupost inicial: 40.000 € 
Adjudicat i reservat: 21.496 € 
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Salut mental 
o Represa de les caminades 

per la llera del riu. 
 

o Dimarts i dijous als matins. 



07. Activar projectes que 
fomentin la convivència i 
la cohesió entre diferents 
col·lectius, a través de 
l’esport, el lleure o la 
cultura. 

Accions desenvolupades (19): 
 
07.01. Programa d'acompanyament 

als reallotjaments de les Cases 
Barates  

07.02. Suport al projecte Bum Bon 
Pastor - La Franja Sona 

07.03. Suport a entitats dels barris  
07.04. Suport al teixit associatiu del 

poble gitano  
07.05. Suport al Bon Viver de les Arts 
07.06. Suport al projecte Temps de 

dona 
07.07. Suport al projecte "I'm here" 

(logo jove Bon Pastor)  
07.08. Suport a l'acció comunitària de 

Baró de Viver (organitzadores 
comunitàries)  

07.09. Marxa exploratòria de vida 
quotidiana, seguretat i gènere 

Observacions:  
S’ha potenciat el Programa 
d’Acompanyament amb els 
trasllats de la III Fase. 

Pressupost inicial: 350.000 € 
Adjudicat i reservat: 642.460 € 
 



07. Activar projectes que 
fomentin la convivència i 
la cohesió entre diferents 
col·lectius, a través de 
l’esport, el lleure o la 
cultura. 

Accions desenvolupades (19): 
 
07.10. Suport al projecte Freestyle 

(ritme urbà al Bon Pastor)  
07.11. Suport a la participació 

d'infants del Bon Pastor a la 
First Lego league  

07.12. Suport a les funcions 
socioeducatives de la 
Biblioteca Bon Pastor  

07.13. Dinamització del parc de 
patinatge de Baró de Viver 

07.14. Suport al Servei 
d'Interculturalitat en accions i 
projectes que incideixin en la 
inclusió de la diversitat i la 
convivència  

07.15. Suport al projecte BonPasJoc: 
creació i dinamització de la 
capsa de jocs  

Observacions:  
S’ha fet el retorn de la Marxa 
exploratòria de vida quotidiana i 
gènere 

Pressupost inicial: 350.000 € 
Adjudicat i reservat: 642.460 € 
 



07. Activar projectes que 
fomentin la convivència i 
la cohesió entre diferents 
col·lectius, a través de 
l’esport, el lleure o la 
cultura. 

Accions desenvolupades (19): 
 
07.16. Suport al cicle festiu dels 

barris  
07.17. Suport al projecte de formació 

Escola nova per a gent gran a 
Baró de Viver 

07.18. Activació dels lideratges als 
barris  

07.19. Suport al projecte Barris en 
Dansa al Bon Pastor i Baró de 
Viver 

Observacions:  
Aquest cap de setmana s’inicia la 
formació dels nous lideratges als 
barris. 

Pressupost inicial: 350.000 € 
Adjudicat i reservat: 642.460 € 
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Programa d’acompanyament 

o Diagnosi inicial (setembre). 

 Entrevistes amb veïns/es de la IV 

Fase. 

o Informació (setembre i octubre). 

 Sessió oberta al barri el 15 d’octubre. 

o Diagnosi i propostes (octubre i 

novembre).  

 Sessions amb col·lectius específics. 

o Consensuar propostes (novembre i 

desembre). 

o Retorn (gener-març 2019). 

Procés participatiu Urbanització IV Fase Cases Barates: 
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Programa d’acompanyament 
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Taula 
comunitària  
Bon Pastor 

Taula 
comunitària 

Baró de Viver 
Suport a entitats 

Programa 
d’acompanyament Temps de dona AFA El Til·ler 

Bon Pastor 
Transforma’t 

Organitzadores 
comunitàries 

AFA Baró de 
Viver 

Acció comunitària 

Nous lideratges 



36 

Acció comunitària 
o Assajos els dimecres a 

Baró de Viver i els 
divendres al Bon Pastor. 
 

o Les sessions es fan als 
respectius centres cívics. 
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Bon Viver de les Arts  



08. Impulsar programes 
de recuperació i difusió 
de la cultura i la memòria 
històrica dels barris. 

Accions desenvolupades (3): 
 
08.01. Espai de memòria de la 

història de les Cases Barates  
08.02. Treballar amb les entitats el 

projecte de memòria històrica 
de "Maquinista Macosa" i 
ampliació de l'espai actual 
DESCARTAT 

08.03. Projecte fotogràfic Pla de 
Barris 

Observacions:  
Per terminis s’ha desplaçat 
aquesta actuació a 2019. 

INVERSIÓ 
Pressupost inicial: 1.000.000 € 
Adjudicat i reservat: - € 
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Equipament museístic CCBB 

Estudis previs Projecte executiu Avantprojecte Licitació d’obres Realització obres 

On 
estem? Novetats: 

o Lliurament de l’avantprojecte: 1r semestre 2018. 

o Canvis en el projecte per garantir la preservació de l’illa. 

o Recopilació d’elements patrimonials. 

o Obert per obres: principis 2019. 

o Jornades presentació projecte museístic 17/10/2018. 
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Equipament museístic CCBB 
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Projecte fotogràfic 



09. Promoure programes 
de desenvolupament de 
les TIC. 

Accions desenvolupades (2): 
 
09.01. Projecte Esforsa't Jr - 

BuenPasTube  
09.02. Suport al projecte de 

competència digital del  
 Centre de Formació d'Adults 

Bon Pastor 

Observacions:  
Aquest curs comença a funcionar 
l’oferta del CFA Bon Pastor amb 
suport digital. 

Pressupost inicial: 100.000 € 
Adjudicat i reservat: 15.371 € 
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Competència digital al CFA Bon Pastor 

2n premi al millor projecte 
de transformació digital 
d’un centre educatiu 
Mobile Learning Awards 
(MLA) 



ACTIVITAT ECONÒMICA 
DESPESA CORRENT 
Pressupost: 1.150.000 € 
Adjudicat + pressupost 
compromès: 1.138.303 € 
Núm. accions: 14 

INVERSIÓ 
Pressupost: 350.000 € 
Adjudicat + pressupost 
compromès: 69.575 € 
Núm. accions: 1 



10. Accions per a 
l’activació econòmica i 
ocupacional del polígon. 

Accions desenvolupades (2): 
 
10.01. Dinamització industrial dels 

polígons del Besòs 
10.02. Dinamització de naus buides  

Pressupost inicial: 700.000 € 
Adjudicat i reservat: 567.131 € 
 

Incorporació de 
la figura del 

Dinamitzador 
industrial 
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Dinamització industrial 

• 74 empreses visitades (més d’un 80% d’aquestes sol·liciten 
serveis a Barcelona Activa) 

• +36 empreses no visitades però amb qui es té relació de 
servei des de Barcelona Activa 

• En total: es té relació amb 110 empreses  

• Nombre d’empreses identificades (segons Treball de 
camp*): 560 

• Dos perfils majoritaris: empreses-taller (petita indústria) i 
pimes (indústria i/o distribució). 

• Activitats principals: Producció (29%), Comerç a l’engròs 
(24%), Logística/Distribució (19%), Reparació (9%). 

Caracterització empreses 

Relació Barcelona Activa (període 2014-2018) 

* Treball de camp realitzat per Barcelona Regional, l’any 2017, dins de la “Agenda 
Besòs”.  
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Sostenibilitat 

Dinamització industrial 
101 visites realitzades entre agost de 2017 i desembre de 2018 
per oferir els serveis de Barcelona Activa 

0 10 20 30 40 50 60

Marketplace de talent

Mentoring

Internacionalització

Servei de prototipatge

Servei de finançament

Servei de localització

Formació

Tràmits municipals

Cooperació empresarial

Activitats en fires

Cerca de treballadors/es

Accions realitzades amb les empreses 
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Sostenibilitat 

Dinamització industrial 
Programes/Actuacions específiques de suport industrial 
 
 9 empreses participen al programa d’assessorament individualitzat en 

Màrqueting Digital. 

 11 empreses participen al programa d’assessorament individualitzat en 
Eficiència Energètica. 

 Web del polígon com a eina de promoció i d’atracció d’empreses 
industrials. 

 Altres: esmorzar amb l’alcaldessa, taula sobre urbanisme, jornada sobre 
autoconsum energètic, fotografies a les empreses, workshop economia 
circular. 



11. Crear eines per a 
promoure el comerç de 
proximitat. 

Accions desenvolupades (2): 
 
11.01. Programa de suport a 

l'associació de comerciants 
del Bon Pastor 

11.02. Pla de dinamització econòmica 
de Baró de Viver 

11.03. Parada de pagès a Baró de 
Viver 

Observacions:  
Estem treballant per 
desenvolupar accions com el 
mercat de pagès a Baró de Viver. 

Pressupost inicial: 90.000 € 
Adjudicat i reservat: 23.444 € 
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Parada de pagès Baró de Viver 



12. Crear eines per activar 
locals buits. 

Accions desenvolupades (0): 
 
Cap acció desenvolupada. 

Observacions:  
Queda dins del Pla de 
dinamització econòmica de Baró 
de Viver i de la Dinamització de 
naus buides. 

Pressupost inicial: 210.000 € 
Adjudicat i reservat: 0 € 
 



13. Crear programes de 
formació, ocupació i 
emprenedoria vinculats a 
les potencialitats dels 
barris. 

Accions desenvolupades (8): 
 
13.01. Recondueix el teu perfil 

professional: carnets 
professionals de conduir per a 
dones  

13.02. Punt itinerant assessorament en 
economia social 

13.03. Barri d'oficis 
13.04. Suport al programa 

d'acompanyament de l'itinerari 
laboral de la dona gitana 

13.05. Suport al desenvolupament de la 
moneda digital Floc 

13.06. Suport al projecte Dones 
trencant amb la precarietat 

13.07. Tastet d'oficis d'automoció 
13.08. Inserció laboral per a persones 

en situació administrativa 
irregular 

13.09. Som barri. Inclusió laboral de 
dones amb malestar emocional 

13.10. Grups de criança itinerants als 
barris: joc, criança i comunitat 

Observacions:  
Aquesta proposta ha agafat una 
importància destacada amb 
programes generals i específics 
lligats als polígons. 

Pressupost inicial: 150.000 € 
Adjudicat i reservat: 547.728 € 
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Recondueix el teu perfil professional 

11 dones participants  
en l’edició 2018. 
Noves inscripcions obertes  
en l’edició 2019.  
Carnets de conduir professionals:  
C, D, CAP Mercaderies  i Viatgers.  
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Tastet d’oficis d’automoció 
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Tastet d’oficis d’automoció 

21 participants. 
2 especialitats: Operacions auxiliars de manteniment 
d’electromecànica de vehicles i Operacions auxiliars de 
manteniment de carrosseria de vehicles. 
8 persones continuen el Certificat de Professionalitat al centre. 
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Barris d’oficis 

56 



BARRIS D’OFICIS Programa de formació i 
contractació de persones en 
situació de vulnerabilitat social i 
laboral residents en barris del Pla 
de Barris. 
 
Quin és l’objectiu?  
 
− Millorar l’ocupabilitat de 105 (75 

en una primera fase i 30 en una 
segona) persones residents als 
16 barris del Pla de Barris. 

 
A quin col·lectiu s’adreça?  
 
− A persones de baixa 

ocupabilitat, en situació d’atur o 
de precarietat laboral. 

 
Actualment 75 persones 
contractades.  
(7 de Bon Pastor i Baró de 
Viver). 
 
2 dels projectes es 
desenvolupen a Torrent de 
l’Estadella. 



Com funciona? 
 
 

12 mesos de 
contractació laboral 
a jornada completa 
amb salari de ciutat 

15 persones per 
projecte, de 

qualsevol dels 
barris del Pla. 

Es combina 
formació 

professionalitzadora 
(30% dels 12 mesos)  
i treball. La formació 

s’integra a la 
contractació. 

Projectes que es 
desenvolupen: 
 
 
-Atenció a persones en 
situació de dependència i 
d’especial dependència.  
Fundació Sant Joan de Déu. 
30 participants. 
 
-Atenció sociosanitària. 
UTE Fundació Surt, 
Intermèdia i SUARA.  
15 participants. 
 
-Reparació i manteniment 
d’instal·lacions. 
Femarec 
15 participants. 
 
-Neteja industrial i gestió 
de residus industrials. 
Femarec. 
15 participants.   

 

Acompanyament 
individualitzat 

durant i posterior al 
programa.  



PROJECTE APRENENTS Programa de formació i 
contractació de persones en 
residents en barris del Pla de 
Barris amb polígons industrials. 
 
Quin és l’objectiu?  
 
− Que les empreses ubicades als 

polígons puguin formar i 
professionalitzar als veïns i 
veïnes en oficis vinculats als 
sectors més demandats. 

 
Com ho farem?  
 
− Mitjançant un contracte laboral 

on es formi a la persona en un 
dels oficis proposats mitjançant 
l’experienciació laboral.  

És un programa personalitzat i 
adaptat a la realitat de cada 
empresa i del seu territori. 
 
Pretén donar resposta a la 
manca de determinats perfils 
professionals a través d’un 
procés de formació fet a mida, 
tant per a l’empresa com per a la 
persona seleccionada. 
 
Es vol fomentar així la 
contractació de persones dels 
entorns més propers en feines 
del sector industrial, fomentant 
l’ocupació de qualitat. 



o Un grup format de 6 dones.  
o 25 sessions de 2 hores setmanals. 
o 3 fases: 
 Recerca de les dones, creació dels protocols de selecció i 

creació del grup de dones i disseny del pla personalitzat.  
 Incorporació de les dinamitzadores als grups de dones i 

posada en marxa del pla personalitzat. 
 Desenvolupament del projecte, monitoratge i avaluació del 

funcionament dels grups i dels itineraris. 
o Funcionament autònom del grup. 
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Dones trencant la precarietat  
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Som barri. Inclusió laboral dones 
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Grups de criança als barris 



ECOLOGIA URBANA 
DESPESA CORRENT 
Pressupost: 100.000 € 
Adjudicat + pressupost 
compromès: 243.090 € 
Núm. accions: 3 

INVERSIÓ 
Pressupost: 9.346.068 € 
Adjudicat + pressupost 
compromès: 12.891.828 € * 
Núm. accions: 11 

* Aquesta quantitat inclou l’aportació del Districte de Sant Andreu. 
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OBRA 2017 2018 2019 

1
1 

1
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

Casal Gent Gran 
Bon Pastor 

Clavegueram 
Baró de Viver 

Plaça Mn. 
Cortinas 

Carrer Caracas 

Camp de futbol 
Baró de Viver 

Espai museístic 
Cases Barates 

Institut Rubió 
Tudurí 

Camp de rugbi C. 
Santander 

Carrer Cordelles 

Durada de les obres 



14. Plantejar un sistema 
d'equipaments adequat a 
les necessitats dels 
barris. 

Accions desenvolupades (3): 
 
14.01. Construcció del nou camp de 

futbol a Baró de Viver 
14.02. Redactar el projecte del solar 

del carrer Santander per zona 
esportiva d'esports minoritaris 

14.03. Completar la construcció del 
Casal de la Gent Gran del Bon 
Pastor 

 
L’actuació del Casal de la Gent Gran és 
cofinançada amb el Districte de Sant 
Andreu. 
 
 
 

Observacions:  
El projecte del carrer Santander 
està supeditat a la modificació 
del PGM. 

INVERSIÓ 
Pressupost inicial: 3.000.000 € 
Adjudicat i reservat: 4.258.788 € 
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Casal gent gran Bon Pastor 

Inauguració 
14/12/2018 
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Camp de futbol Baró de Viver 
Estudis previs Projecte executiu Avantprojecte Licitació d’obres Realització obres 

On 
estem? Novetats: 

o Licitació efectuada i obres adjudicades. 

o Previsió d’inici d’obres: Abril 2019. 

o Durada: 9 mesos. 
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Camp de futbol Baró de Viver 
Situació 

Encreuament dels carrers de Ciutat d’Asunción i carrer de Tucuman. 
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Camp de futbol Baró de Viver 

- Nova façana al carrer – transparència controlada 
- Nou espai públic per al barri que fa de hall d’entrada per al nou equipament 

FUTUR TRAÇAT 
CARRER DE TUCUMAN 

Implantació  
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Camp de futbol Baró de Viver 
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Camp de futbol Baró de Viver 



72 

Camp de futbol Baró de Viver 
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Camp de futbol Baró de Viver 
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Camp de futbol Baró de Viver 
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Camp de futbol Baró de Viver 
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Camp de futbol Baró de Viver 



15. Millorar els 
equipaments esportius 
existents. 

Accions desenvolupades (2): 
 
15.01. Millora de les instal·lacions del 

Club de Lluita de Baró de Viver 
15.02. Millora de la pista de futbol 

sala de Baró de Viver 
 
 

Observacions:  
S’ha incorporat una petita 
actuació a la pista de futbol sala 
de Baró de Viver. 

INVERSIÓ 
Pressupost inicial: 575.000 € 
Adjudicat i reservat: 346.526 € 
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Club de lluita Baró de Viver 
Estudis previs Projecte executiu Avantprojecte Licitació d’obres Realització obres 

On 
estem? Novetats: 

o Inici d’obres: principis d’octubre 2018. 

o Emplaçament alternatiu: Escola l’Esperança. 

o Previsió fi d’obres: juny de 2019. 
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Club de lluita Baró de Viver 



16. Concretar el Pla de 
mobilitat del Districte en 
els barris del Bon Pastor i 
Baró de Viver i prioritzar-
ne i executar-ne una 
primera fase d’actuació. 

Accions desenvolupades (2): 
 
16.01. Intervenció per a la pacificació 

del carrer Caracas 
16.02. Obertura del carrer Cordelles 

INVERSIÓ 
Pressupost inicial: 1.697.368 € 
Adjudicat i reservat: 3.878.063 € 
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Estudis previs Projecte executiu Avantprojecte Licitació d’obres Realització obres 

On 
estem? Novetats: 

o Inici d’obres: 21/01/2019. 

o Durada: 9 mesos. 

o Obres en marxa i amb mesures provisionals. 

o Materials de difusió i de comunicació a les empreses del carrer i 

altres actors. 

Remodelació del carrer Caracas 
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Carrer Caracas 
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Remodelació del carrer Caracas 
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Remodelació del carrer Caracas 



85 

Remodelació del carrer Caracas 
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Obertura del carrer Cordelles 

Expropiació 
a finals 2019 
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Obertura del carrer Cordelles 

Urbanització 
durant 2020 



17. Promoure la 
rehabilitació i millora de 
l’accessibilitat als 
habitatges i la millora de 
la convivència de les 
comunitats de veïns i 
veïnes. 

Accions desenvolupades (3): 
 
17.01. Estudi i detecció a la ciutat de 

Barcelona d’àmbits de 
vulnerabilitat residencial 

17.02. Prediagnosi de l’estat de 
l’edificació residencial 
d’edificis en els àmbits de més 
acusada vulnerabilitat de la 
ciutat de Barcelona 

17.03. Programa de rehabilitació de 
finques d'alta complexitat 

Observacions:  
S’ha fet una bossa única per als 
tres barris de la Franja Besòs. 

INVERSIÓ 
Pressupost inicial: 2.100.000 € 
Adjudicat i reservat: 1.236.592 € 

DESPESA CORRENT 
Pressupost inicial: 0 € 
Adjudicat i reservat: 121.000 € 
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Programa excepcional d’ajudes a la rehabilitació per a finques d’alta complexitat 
a nivell de ciutat. 
 
Què hem fet fins ara? 
o Estudi UPC + informes Districte + participació AVV. 
o Convenis d’obres signats: 5 al Bon Pastor // 4 a Baró de Viver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criteris de la convocatòria 
o Edificis anteriors a 1993 (excepte temes d’accessibilitat). 
o <30% concentració de la propietat. 
o >60% habitatges permanents propietaris. 
o 15 anys sense grans rehabilitacions. 

Programa finques vulnerables 

Ascensors 
de Baró de 

Viver 

SANT ANDREU FASE PRÈVIA   FASE OBRES 

BARRIS 
TOTAL 

INFORMES 
VALORACIÓ 

POSITIUS NEGATIUS SIGNAT INFORME 
NEGATIU 

INFORME 
CC.PP 

VULNERABLE 

INFORME 
CC.PP NO 

VULNERABLE 

REUNIONS 
RETORN  
CC.PP. 

CONVENI 
OBRES 

Bon Pastor 20 14 6 6 7 5 0 5 5 

Baró de Viver 13 13 0 10 3 6 1 7 4 

Trinitat Vella 19 13 6 7 6 6 0 6 5 

TOTAL 52 40 12 23 16 17 1 18 14 
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Procediment 
 
 
 
 

Informe de 
l’equip gestor 

Signatura 
conveni 2 

- Diagnosi tècnica. 
- Valoració de 

costos. 
- Quant ha de pagar 

cada propietari. 
- Altres: constituir 

comunitat si escau. 

Assessorament i 
acompanyament 

Visita per 
Conveni 1 

Valoració vulnerabilitat 
Mínim 53/100 

Tramitació de 
les ajudes 

Realització 
obres 

Programa finques vulnerables 

Estem aquí!! 

Decisions de les 
CCPP 
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Programa finques vulnerables 



18. Actuacions per 
millorar i dignificar espais 
públics. 

Accions desenvolupades (3): 
 
18.01. Resolució dels problemes de 

la xarxa de clavegueram dels 
carrers Clariana i Campins de 
Baró de Viver  

18.02. Millorar la urbanització de la 
Plaça Mossèn Cortinas 

18.03. Mediació per a la rehabilitació 
de dos espais comunitaris 
interiors d'illa al Bon Pastor 

 STAND BY 
 
L’actuació de la plaça Mossèn Cortinas 
és cofinançada amb el Districte de Sant 
Andreu. 
 

Observacions:  
L’obra del clavegueram de Baró 
de Viver ja està finalitzada. 

INVERSIÓ 
Pressupost inicial: 1.823.700 € 
Adjudicat i reservat: 3.171.859 € 
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Plaça Mn. Joan Cortinas 
Estudis previs Projecte executiu Avantprojecte Licitació d’obres Realització obres 

On 
estem? Novetats: 

o Difusió a les escoles i a les porteries: roll-up i cartells. 

o Comissió d’obres 16/05/2018. 

o Previsió de finalització d’obres: Desembre de 2018. 

o Incorporació del panot recordatori de l’esplai La Pinya. 
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Plaça Mn. Joan Cortinas 



19. Facilitar l’accés al riu 
com a espai públic i de 
lleure per als barris. 

Accions desenvolupades (1): 
 
19.01. Promoure l'ús divers de l'espai 

de la llera 

Observacions:  
S’ha promogut l’ús de la llera 
convertint la zona en escenari de 
les festes de la Mercè. 

DESPESA CORRENT 
Pressupost inicial: 150.000 € 
Adjudicat i reservat: 100.000 € 
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Resum pressupostari 

96 

Educació  

Drets socials 

Activitat econòmica 

Ecologia urbana 

Àmbit Despesa final prevista 

5.220.910 € 

755.122 € 

1.207.878 € 

13.134.918 € 

TOTAL 

Inversió Despesa corrent 3.750.971 € 16.567.856 € 

20.318.828 € 
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Resum pressupostari 

97 

Educació  

Drets socials 

Activitat econòmica 

Ecologia urbana 

Àmbit Despesa final prevista 

5.220.910 € 

755.122 € 

1.207.878 € 

13.134.918 € 

TOTAL 

Inversió Despesa corrent 3.750.971 € 16.567.856 € 

20.318.828 € 

Pressupost inicial previst 

5.262.500 € 

1.640.000 € 

1.390.000 € 

9.346.068 € 

17.638.568 € 

3.390.000 € 14.258.568 € 

* Aquesta quantitat inclou l’aportació del Districte de Sant Andreu. 

* 



 
Pla de Barris del  

Bon Pastor i Baró de Viver 

25/03/2019 
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