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Pla de Barris de Barcelona 

Comissió de Seguiment Zona Nord 

Dia: 18/05/2021 Hora: 18:00 hores Lloc: Biblioteca Zona Nord 

 
Assistents: 
 

Entitats: Amb Cor de Dona, 
AVV Torre Baró, AFA Ciutat 
Comtal, CP Ciutat Meridiana, 
Projecte CISE, Eva Tolosana, 
CO Torre Baró, Casal llops 
del Taga, Gent Gran Torre 
Baró i Casal de Joves de la 
ZN.   

Personal tècnic: 
Xavi Camino – Cap de projecte 
PdB Zona Nord.  
Suso López – Pla de Barris 
Marisa Basco – Tècnica de 
barri Districte de Nou Barris.  
 

Consellers/eres dels 
grups polítics: 
Toni Pallarès - Conseller de 
barri de Ciutat Meridiana i 
Torre Baró.   
Carolina Recio – Consellera 
de barri de Vallbona. 

Nombre total de persones assistents: 14 persones. (10 dones i 4 homes) 

 
Ordre del dia: 
 

• El Pla de Barris de la ZN 2021-2024 

• Desplegament i prioritats 2021 

• Propostes previstes per al 2022-2024. 

• Model de governança i Comissió de Seguiment.  

 
Resum de la sessió 
 

S’adjunta el document de presentació en el que es va basar l’explicació del Xavi Camino, cap 
de projecte del Pla de Barris de la Zona Nord i on es detalla la informació sobre cadascun dels 
punts de l’ordre del dia.  
 
En aquest resum de la sessió es fa una ampliació d’alguns aspectes recollits a la presentació 
així com els dubtes i qüestions plantejades per part de les persones assistents.  
 
S’explica la dotació pressupostària global del PdB de la ZN. S’indica que tant el pressupost 
global com la seva distribució per àmbits pot variar lleugerament al llarg del projecte en funció 
de noves oportunitats que sorgeixen en el marc del desenvolupament del PdB. Així mateix, 
s’explica el cas del programa de finques d’alta complexitat que disposa d’una bossa genèrica 
de 13M€ per a tots els barris de PdB. S’expliquen també els criteris que s’han seguit per a 
definir la quantia de cada àmbit. En alguns casos són quanties que es saben fixes (cost dels 
perfils professionals o d’alguns programes ja en curs) i en d’altres són estimacions en base a 
informació prèvia (de programes similars fets al PdB 2016-2020, fruit de la redacció dels 
projectes executius de les obres...) 
 
Es recorda que a la web de Pla de Barris es pot trobar el document íntegre del projecte 
així com informació detallada sobre les accions que es duen a terme. Aquí l’enllaç: 

https://pladebarris.barcelona/ i https://pladebarris.barcelona/ca/plans-de-barri/zona-

https://pladebarris.barcelona/
https://pladebarris.barcelona/ca/plans-de-barri/zona-nord/inici
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nord/inici.  
 
En relació al desplegament i prioritats de 2021 s’indica que estan activades 18 propostes de 
les 29 previstes. Algunes són de continuïtat del PdB 2016-2020 però que han estat ampliades 
o renovades i d’altres són noves. Algunes propostes poden tenir a sota més d’una acció que 
les desenvolupa.  
 
En relació a la proposta de construcció d’un espai per a joves es critica que es faci en uns 
locals de REGESA pels quals s’està pagant un lloguer. Es considera que s’està blanquejant 
una mala gestió de REGESA (locals pagats amb diners públics que ara es tornen a pagar) i 
s’indica que és una irresponsabilitat intervenir amb aquesta magnitud en un local que no és 
encara titularitat de l’Ajuntament. Des de Districte i PdB s’explica que en aquests moments 
s’està duent a terme una negociació entre l’Area Metropolitana i l’Ajuntament de Barcelona per 
resoldre situacions relatives al patrimoni de REGESA que també afecta als locals dels quals 
s’està parlant. S’anirà actualitzant informació a mida que se’n vagi disposant.   
 
A petició d’una de les persones assistents, s’inclou la informació d’inscripció al programa 
Concilia: http://concilia.incoop.cat, zonanord@incoop.cat i el telèfon 722.204.501.  
 
A la proposta relativa a la Plaça Verda, s’esmena que caldria incloure a la relació d’agents la 
Taula de Prevenció.   
 
En relació a la proposta per combatre l’escletxa digital es proposa que s’inclogui com a un 
agent amb el que treballar a l’Escola d’Adults. 
 
En el cas de la proposta 19, vinculada a la homologació d’estudis i regularització de persones 
en situació irregular, s’explica que l’homologació d’estudis és un programa que està en curs 
mentre que el programa de regularització mitjançant programes d’ocupació i formació s’iniciarà 
al llarg del 2022.  
Es recorda que el telèfon de contacte del programa d’homologació d’estudis és: 93.276.89.96. 
Cal demanar cita prèvia i s’atén al Centre Cívic de Zona Nord.  
 
Es critica la llista d’espera de la XARSE. Es considera que no es pot estar 3 setmanes 
esperant per rebre l’atenció i es demana posar-hi remei. Cal ajustar el servei a la demanda. 
S’explica que el 31 de maig s’incorporen 8 persones que reforçaran tant l’atenció telefònica 
com presencial de la XARSE i que, en paral·lel, s’estan duent a terme converses amb agents 
com el Col·legi d’Advocats i Advocades per agilitzar alguns tràmits.  
 
Es demana dur a terme una millora de la connexió entre Torre Baró i Ciutat Meridiana entre el 
Campillo de la Virgen i la Zona Esportiva Provisional.  
 
Es demana explicar el concepte “alliberament de pressupost” que s’ha comentat al Consell de 
Barri. Des de PdB s’enviarà a la  Comissió de Seguiment una explicació acurada de què 
implica, en termes pressupostaris, l’avançament de l’inici d’algunes obres a l’any 2021.  
 
Sobre la dotació pressupostària del Campillo de la Virgen, s’indica la inversió prevista per 
anualitats: 

• 2019: 116.630€ 

• 2020: 425.341€ 

• 2021: 1.091.320€ 

• Previsió d’inversió total al final de l’obra: 1.633.291€.  
 
NOTA: la quantia final pot variar lleugerament en funció de les darreres certificacions de 
pagaments a la constructora.  

https://pladebarris.barcelona/ca/plans-de-barri/zona-nord/inici
http://concilia.incoop.cat/
mailto:zonanord@incoop.cat
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A petició de l’AVV Torre Baró s’inclou a l’acta l’enllaç des del qual es poden seguir totes les 
convocatòries de subvencions en matèria d’habitatge a la ciutat: 

https://habitatge.barcelona/ca/serveis-ajuts/rehabilitacio/ajuts. 
 
S’indica que a la configuració de la Comissió de Seguiment hi ha un error: on diu “Amb Veu de 
Dona” ha de dir “Amb Cor de Dona”.  

 

https://habitatge.barcelona/ca/serveis-ajuts/rehabilitacio/ajuts

