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Presentació
El present document conté el primer informe anual del Consell Assessor del Pla de Barris de
Barcelona sobre el desenvolupament del Pla. L’informe, que es refereix al període juny 2016desembre 2017, ha estat aprovat pel Consell en la seva sessió plenària celebrada el dia 13 de
desembre de 2017.
El Pla de Barris de Barcelona és una iniciativa de l’Ajuntament de la ciutat que té com a objectiu
principal “reduir les desigualtats socials i territorials, tot impulsant l’accés a la renda, als serveis, a la
qualitat urbana i al benestar per a tot el veïnat”. Així, el programa per a la millora dels barris de
Barcelona ha estat concebut com un instrument en la lluita contra l’increment de les desigualtats
socials a la ciutat.
Més específicament, el programa “té per objectiu fer front als efectes negatius que es deriven de la
concentració dels menors nivells de renda en aquells barris que pateixen dèficits urbanístics més
acusats i la qualitat de l’habitatge és menor”. Pretén fer-ho, a més, tot “aplegant la capacitat, els
recursos i la legitimitat de l’ajuntament amb la iniciativa, creativitat i eficàcia de l’acció ciutadana,
que tan essencial ha resultat en els darrers any per pal·liar els efectes de la crisi i fer front a les
polítiques que posen en risc el benestar de la població”1.
Així els principals trets del Pla de Barris són els següents:
a) La dotació de recursos extraordinaris
b) La transversalitat de les actuacions
c) La voluntat de col·laboració interadministrativa (amb els municipis veïns, l’Àrea Metropolitana,
la Diputació i la Generalitat)
d) L’apoderament veïnal tant en la definició com en el seguiment i gestió del programa
e) El reforç i protagonisme de la xarxa associativa i d’entitats
f) La capitalització de l’experiència en els processos de transformació urbana a Barcelona i a
Catalunya
g) El compromís d’avaluació i de rendició de comptes
El Pla de Barris de Barcelona va iniciar el seu desenvolupament el mes de juny de l’any 2016. De
llavors ençà s’han seleccionat els barris objecte d’intervenció, s’han reservat els recursos necessaris,
s’han establert els mecanismes institucionals per a dur a terme les actuacions, s’han debatut els
objectius de cada programa amb els veïns i se n’ha iniciat el desenvolupament.
Una de les característiques del Pla de Barris és haver-se dotat d’un Consell Assessor. El Consell està
integrat per professionals independents, experts en camps diversos i amb experiència en el camp de
les polítiques urbanes. La seva funció és la d’assessorar l’Ajuntament de Barcelona en qüestions com
l’orientació general del Pla, la selecció dels barris, la definició dels projectes motor, el funcionament
de les actuacions, la formació de les persones que hi participen i l’avaluació del programa en el seu
1

Ajuntament de Barcelona, Pla de Barris contra les Desigualtats. Document de proposta, 25.01.2016.
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conjunt. També és objectiu del Consell contribuir a la divulgació i debat públic de les tasques del
Consell Assessor.
Les comeses i orientació del Consell Assessor del Pla de Barris de Barcelona van ser presentades als
grups municipals de les diverses forces polítiques representades a l’Ajuntament de Barcelona el mes
de juny de 2016. El consell és presidit per Oriol Nel·lo i l’integren, a títol personal, els següents
membres: Oriol Estela (Pla Estratègic Metropolità de Barcelona), Andreu Domingo (Centre d’Estudis
Demogràfics), Marina Subirats (Universitat Autònoma de Barcelona), Carme Borrell (Agència de Salut
Pública de Barcelona), Carme Trilla (Fundació Hàbitat 3), Pere Serra (Incasòl), Mercè Tatjer
(Universitat de Barcelona), Carles Llop (Universitat Politècnica de Catalunya), Ana Romero (Àrea
Metropolitana de Barcelona), Jaume Blasco (Analista de polítiques públiques), Francesc Muñoz
(Universitat Autònoma de Barcelona) i Ismael Blanco (Institut de Govern i Polítiques Públiques, UAB,
que exerceix la secretaria del Consell).
És responsabilitat del Consell Assessor emetre cada any un informe sobre la marxa del Pla de Barris.
Aquest informe té tres finalitats: contribuir a l’avaluació de les actuacions, ajudar a orientar-les i
donar compte del parer del Consell sobre el desenvolupament del programa a l’Ajuntament i a la
ciutadania. Tal com s’ha dit, el present document inclou precisament l’informe del Pla de Barris
corresponent al període juny 2016-desembre 2017.
El document consta de tres parts. En la primera s’exposa breument la tasca desenvolupada pel
Consell Assessor durant aquests mesos. La segona part, més extensa, conté l’anàlisi del
desenvolupament del Pla. Aquesta segona part que conté, de fet, el contingut principal del present
document, es presenta estructurada en set apartats, els quals fa referència als trets principals que, a
criteri dels seus impulsors, han de caracteritzar el Pla de Barris de Barcelona. Cada un d’aquests
apartats es clou amb un seguit de consideracions i recomanacions que el Consell Assessor ha volgut
emetre amb la finalitat de contribuir a l’orientació i desenvolupament del Pla. La tercera part del
document conté, en forma de sumari, el conjunt de consideracions i recomanacions emeses.

8

Consell Assessor del Pla de Barris de Barcelona

1. Un any i mig d’activitat del Consell
Es dóna compte a continuació les tasques dutes a terme pel Consell Assessor del Pla de Barris de
Barcelona, d’ençà la seva formació el mes de juny de 2016. En el primer apartat, s’indiquen les
sessions plenàries celebrades amb les principals temàtiques tractades. En el segon, es recull la
publicació Criteris per la Pla del Barris de Barcelona elaborada Consell a demanda de l’Ajuntament de
Barcelona. Seguidament, en el tercer apartat s’exposen les principals característiques de la Jornada
de debat organitzada per tal de presentar la publicació dels Criteris. El quart apartat està dedicat a
exposar el Pla de Formació que s’ha desenvolupat al llarg d’aquest període, dirigit tant als tècnics de
Foment de Ciutat encarregats del desplegament dels plans, com a tècnics de barri dels diferents
districtes. Finalment, s’indiquen les tasques de recerca que s’han iniciat en relació al Pla de Barris.

1.1. Assessorament i sessions plenàries
D’acord amb el mandat rebut en el moment de la seva creació, la funció principal del Consell és la
d’assessorar l’Ajuntament i Foment de Ciutat en el desplegament del Pla de Barris. A aquests efectes,
el president i els membres del Consell han estat, al llarg del període objecte del present informe, en
contacte molt sovintejat amb el govern i l’administració municipal i amb la direcció de Foment de
Ciutat per tal de tractar plegats múltiples aspectes relatius a l’orientació i desplegament del Pla.
Al costat d’aquesta tasca permanent d’intercanvi d’opinions, el Consell Assessor ha funcionat
formalment a través d’un règim de reunions plenàries de periodicitat aproximadament trimestral. Al
llarg d’aquest primer any i mig de treball, el Consell Assessor ha celebrat set sessions plenàries en les
que s’han debatut de manera destacada els temes que a continuació s’indiquen.
.Primera sessió plenària
7 de juny 2016. Constitució; Debat del primer document d’orientacions del Pla (Pla de Barris
contra les Desigualtats. Document de proposta) elaborat pel president del Consell a
instàncies de l’Ajuntament; Programació de les tasques del Consell.
.Segona sessió plenària
8 de juliol 2016. Posada en marxa dels primers projecte de barri; Identificació dels projectes
motor; Aprovació de l’índex document de criteris del Pla.
.Tercera sessió plenària
14 d’octubre 2016. Debat sobre el procediment de gestió dels projectes de barri; Debat sobre
els grups impulsors; Pla de Formació; Sistema d’avaluació.
.Quarta sessió plenària
3 de febrer 2017. Incorporació dels nous membres; Aprovació del document de criteris;
Preparació de la Jornada de Debat sobre el document de criteris del Pla.
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.Cinquena sessió plenària
16 de juny 2017. Balanç de la Jornada de presentació del llibre de Criteris per al Pla de Barris.
Debat monogràfic “Pla de Barris i Educació”; Informe sobre el desenvolupament del Pla de
Formació; Presentació del nou web.
.Sisena sessió plenària
6 d’octubre 2017. Programació d’activitats octubre 2017 – juny 2018. Debat monogràfic
sobre el tema “Pla de Barris i Habitatge”.
.Setena sessió plenària
13 de desembre 2017. Debat i aprovació del primer informe anual del Consell Assessor sobre
el Pla de Barris.
L’Ajuntament de Barcelona ha establert un conveni amb l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de
la Universitat Autònoma de Barcelona per tal d’assegurar les tasques de secretaria i de suport tècnic
al Consell. Les actes de les sessions plenàries es troben a disposició de l’Ajuntament i de totes les
persones interessades. En el cas de les sessions dedicades als debats monogràfics relatius a
l’Educació i l’Habitatge, les actes contenen també les recomanacions del Consell sobre aquests
temes.

1.2. Elaboració i publicació dels Criteris per al Pla de Barris
Una de les tasques principals desenvolupades en aquest període pel Consell Assessor ha estat el
debat, formalització i difusió dels Criteris per al Pla de Barris. L’elaboració d’aquests criteris ha estat
efectuada a petició de l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de disposar d’una sèrie de principis
que contribuïssin a orientar el disseny, el desenvolupament i l’aplicació del Pla durant el present
mandat municipal. Així, el Consell Assessor, amb la participació de tots els seus membres, ha
elaborat un document titulat Transformar la ciutat amb la ciutadania. Criteris per al
desenvolupament del Pla de Barris de Barcelona2, que el març de 2017 ha estat publicat en forma de
llibre.
El document de Criteris ofereix una breu diagnosi de les diverses qüestions que aborda el Pla de
Barris i defineix les orientacions que, a criteri del Consell, caldria seguir per tal de tractar-les.
Aquestes orientacions es resumeixen en el 15 criteris que figuren en la Taula 1.

2

Consell Assessor del Pla de Baris de Barcelona, Transformar la ciutat amb la ciutadania. Criteris per al
desenvolupament del Pla de Barris de Barcelona , Barcelona, Ajuntament de Barcelona, març de 2017 (117
pàg.)Es pot consultar la publicació en format digital al següent enllaç: http://media-edg.Barcelona.cat/wpcontent/uploads/2017/03/20140501/Transformar-la-ciutat-low.pdf
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Taula 1. Criteris del Consell Assessor per al Desenvolupament del Pla de Barris de Barcelona
Criteris orientadors per tal de promoure, a través de l’aplicació del Pla, l’equitat social, el dret a la
ciutat, la democràcia i l’acció ciutadana
1. Impulsar des de l’ajuntament i l’acció ciutadana el Pla de barris com un instrument
d’actuació integral per a la millora de les condicions de vida, l’equitat social i el dret a la
ciutat.
2. Concebre la política de barris com una resposta local, limitada però imprescindible, als
reptes derivats de les grans tendències de canvi: la mundialització, la crisi ambiental i la
demanda de democràcia política.
3. Promoure l’activitat econòmica, l’ocupació i el comerç local amb l’objectiu de millorar
l’accés de la població a la renda, els serveis i el benestar.
4. Combatre la segmentació de la població per raons d’origen o d’edat, tot fomentant la
identitat de barri com espai de cohesió social.
5. Millorar l’oferta educativa dels barris per tal de fer-ne un instrument d’irradiació cultural i
de progrés social.
6. Fer del pla de barris una eina per reduir les desigualtats en matèria de salut, a través
d’intervencions transversals, participatives, avaluables i en xarxa.
7. Incorporar en el disseny i l’aplicació del pla de barris la perspectiva de gènere per tal de
promoure l’organització i la millora de condicions de vida de les dones.
8. Promoure i reforçar l’acció ciutadana en les polítiques de transformació dels barris i la
cobertura de necessitats socials.
9. Impulsar la promoció d’habitatge assequible com a element central i inseparable de les
polítiques de regeneració dels barris.
10. Fer dels comuns urbans –espai públic i equipaments- un eix central de les polítiques de
rehabilitació urbana i d’identitat dels barris.
11. Preservar i compartir el patrimoni i la memòria històrica dels barris per tal de projectar el
seu futur.
12. Millorar l’habitabilitat, diversitat i accessibilitat de les trames urbanes –físiques i socials- a
través d’intervencions integrades en cada barri i en el conjunt de la ciutat.
13. Concebre les intervencions del pla de barris (rehabilitació, espai públic, recursos,
accessibilitat) com una oportunitat per millorar la qualitat ambiental de la ciutat.
14. Governar els efectes de les transformacions dels barris en benefici de la col·lectivitat a
través de la regulació i la intervenció en el mercat del sòl i l’habitatge.
15. Avaluar el pla per orientar-ne el desenvolupament, rendir comptes del resultats i
capitalitzar les experiències.
Font: Consell Assessor del Pla de Barris.
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1.3. Divulgació dels criteris del Pla de Barris
Com s’ha dit, els Criteris adoptats pel Consell Assessor han estat objecte d’una publicació i es poden
trobar així mateix en format digital al web. S’ha preparat també una versió castellana de la publicació
que està així mateix disponible on-line.
Amb l’objectiu de presentar la publicació i debatre els criteris proposats, el 9 de març de 2017 es va
organitzar una Jornada de debat al Campus Diagonal-Besòs UPC, adreçada a representants de les
associacions ciutadanes que han pres part en els processos de participació en cadascun dels barris on
es desplega el Pla de Barris, a tècnics municipals de les diferents àrees i districtes de l’Ajuntament de
Barcelona i a professionals que treballen en l’àmbit de la regeneració urbana.
La jornada -que també va comptar amb la participació destacada dels membres del Consell Assessor
del Pla, dels caps de projecte del Pla de Barris i tècnics de Foment de Ciutat- va consistir en una
sessió de treball oberta en la qual es va debatre a partir dels criteris continguts en la publicació, amb
l’objectiu de recollir aportacions sobre com implementar-los i desplegar-los en cadascun dels barris
integrats en el Pla. Hi assistiren 185 persones, 93 de les quals tècnics i polítics de l’administració
pública, 60 persones representants d’entitats i associacions, 19 eren personal docent i investigador
universitari i 13 veïns i veïnes a títol individual.
D’altra banda, per tal de contribuir a la difusió dels criteris, s’han enregistrat un total de 15 vídeos
per part dels membres del Consell, que han estat posats a disposició a través de la xarxa3. En aquest
vídeos cada un dels membres exposa i desenvolupa breument un dels criteris establerts.
Així mateix, el membres del Consell han realitzat un bon nombre d’activitats destinades a la
divulgació del Pla i els seus criteris en àmbits acadèmics i professionals, dintre i fora de Catalunya.
Entre les activitats desenvolupades en aquest camp destaquen les següents que figuren en la Taula 2.
Taula 2. Divulgació del Pla de Barris en àmbits acadèmics i professionals
Activitats de divulgació realitzades pels membres del Consell Assessor (juny 2016-desembre 2017)
1. Barcelona, 7 de juliol 2016. "El Pla de Barris de Barcelona". Conferència, organitzada per
l'Associació Consell de Cent al Palauet Albèniz. (A. Colau, J. Martí, O. Nel·lo)
2. Lleida, 17 d'octubre 2016. "Desigualtat social i segregació urbana". Quin efectes? Quin
tractament?". Conferència organitzada per l'Institut de Desenvolupament Social i
Territorials (INDEST) de la Universitat de Lleida. (O. Nel·lo)
3. Barcelona, 11 de novembre 2016. “Polítiques de transformació de barris: models
alternatius i teories del canvi”. Conferència organitzada per Energies Comunitàries i
Ajuntament de Barcelona. (I. Blanco)
4. Córdoba, 18 de novembre 2016. "El Pla de Barrios de Barcelona. Diagnóstico y actuación
en la ciudad existente". Conferència presentada aI I Foro Vivienda y Ciudad, organitzat per
l'Ajuntament de Córdoba. (O. Nel·lo)
3

Els vídeos es troben disponibles al següent enllaç: http://pladebarris.Barcelona/ca/consell-assessor-del-plade-barris
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5. Barcelona, 15 de desembre 2016. "El desarrollo urbano sostenible: el reto de la
segregación urbana". Conferència organitzada per la Direcció General de Política Regional
de la Comissió Europea i la Diputació de Barcelona. (O. Nel·lo)
6. Barcelona, 8 de març 2017. "Noves perspectives per a les polítiques públiques: el Pla de
Barris de Barcelona". Conferència a l’Executive Master in Public Administration, ESADE.
(O.Nel·lo).
7. Venècia, 22 de març 2017. "Trasformare la città coi cittadini". Conferència celebrada a
l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia. (O. Nel·lo)
8. Bellaterra, 6 d'abril 2017. "Segregació urbana, acció ciutadana i polítiques públiques: el Pla
de Barris de Barcelona”. Conferència celebrada al Centre d'Estudis Demogràfics. (O. Nel·lo)
9. Cagliari, 10 de maig 2017. "Verso il Piano di Quartieri di Barcellona". Conferència i debat a
l'Aula Magna de la Universitat degli Studi di Cagliari. (O. Nel·lo)
10. Nàpols, 6 de juliol 2017. "Trasformare la città coi cittadini". Ponència presentada en el
marc del Festival delle Città Metropolitane, organitzat per l’Istituto Nazionale di
Urbanistica. (O. Nel·lo)
11. Barcelona, 14 de setembre 2017. “Els barris vulnerables necessiten l’acció comunitària”
Jornada Els processos i plans de desenvolupament comunitari, organitzada per Energies
Comunitàries i Ajuntament de Barcelona. (I. Blanco)
12. Barcelona, setembre 2017. “Las desigualdades en salud en Barcelona: de la evidencia a la
acción”. Conferencia convidada en el XVII Congreso de la Sociedad Española de Salut
Pública, organitzat per la Sociedad Española de Salut Pública (C. Borrell)
13. Madrid, 2 de desembre de 2017. “Retos de la salud pública”. Conferència organitzada per
Podemos Sanidad. (C. Borrell)
14. Barcelona, 24 d'octubre 2017. "Desigualdades sociales, segregación territorial y políticas
de mejora de barrios. Una mirada general sobre Cataluña y Barcelona". Conferència
organitzada per l'Institut de Govern i Polítiques Públiques, a la Universitat Pompeu Fabra.
(O. Nel·lo)
15. Avilés, 27 d'octubre 2017. Conferència "El barrio del siglo XXI”. Conferència organitzada
per la Universitat de Oviedo. (O. Nel·lo)
Font: Elaboració pròpia.

Les despeses d’aquestes activitats han estat assumides en tots els casos pels seus organitzadors, de
manera que han pogut realitzar-se sense cost per a l’Ajuntament o el Pla de Barris.
Per a les primeres setmanes de 2018 s’han preparat així mateix sengles presentacions a Madrid (16
de gener, organitzada pel Club de Debates Urbanos) i a Lisboa (2 de febrer, organitzada per la
Universidade Nova de Lisboa).
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1.4. Programa de formació
El Consell Assessor ha contribuït també a l’impuls del Programa de Formació, adreçat tant als tècnics
de l’Ajuntament com de Foment de Ciutat. Així mateix, s’han programat dos cicles de formació, un
dirigit als caps de projecte del Pla de Barris i un altre als tècnics de barri dels diferents districtes,
aquestes activitats han estat objecte d’un conveni de col·laboració entre Foment de Ciutat i l’IGOP.
Així, l’Institut de Govern i Polítiques Públiques ha dissenyat el Pla de formació dirigit tant als tècnics
de districte i de barris, com als tècnics de Foment de Ciutat -bé responsables de cadascun dels plans
de barri, bé responsables d’àmbits sectorials-,. Les sessions han estat desenvolupades per persones
expertes en la matèria concreta, ja sigui sobre les desigualtats urbanes, el desenvolupament local, el
medi urbà, el benestar social o la salut. Les sessions destinades als tècnics de Foment de Ciutat han
tingut lloc a la mateixa seu de la societat, mentre que les dels tècnics de barri i districte s’han estat
itinerants: una ha tingut lloc al Raval, una al barri del Besòs i el Maresme i la tercera al Poblenou.
El cicle de formació per als caps de projecte s’ha executat durant la primavera de 2017 i ha consistit
en les següents sessions:
. 21 de febrer 2017. Sessió introductòria: les polítiques de transformació urbana als barris, Ismael
Blanco.
. 28 de març 2017. Sessió temàtica: Societat, Ricard Gomà.
. 6 d’abril de 2017. Sessió temàtica: Medi urbà, Maria Buhigas.
. 29 de maig 2017. Sessió temàtica; Economia, Álvaro Porro.
El cicle de formació dirigit als agents dels barris s’ha dut a terme durant la tardor de 2017 i ha
consistit en les següents sessions:
. 19 de setembre 2017. Sessió introductòria. Desigualtats socials i polítiques públiques, Oriol
Nel·lo.
. 18 d'octubre 2017. Taula rodona temàtica: economia, salut i medi urbà, Oriol Estela, Carme
Borrell, Pere Serra.
. 16 de novembre 2017. Sessió de clausura. Participació i Governança: la cooperació
interadministrativa i la gestió deliberativa, Quim Brugué.
Han participat en el programa de formació un total de prop de 40 persones. L’avaluació global
d’aquest darrer cicle ha obtingut una mitjana de 8,476 a criteri dels seus participants.
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1.5. Programa de recerca
Finalment, a partir del mes d’octubre de 2017, en col·laboració amb la Universitat Autònoma de
Barcelona, s’ha iniciat un programa destinat a promoure activitats de recerca en relació al Pla de
Barris.
El programa s’adreça de manera prioritària a joves investigadors que realitzin recerques específiques
sobre diversos aspectes del Pla. En els dos darrers mesos s’han endegat les dues recerques següents:
1. Debora Regio, Università degli Studi Federico II de Nàpols, Pratiche partecipative per
la riqualificazione urbana / Analisi del Pla de barris a Barcellona. Il caso di Trinitat
Nova.
2. Joel Muñoz, Universitat Autònoma de Barcelona, Desigualtat social, segregació
urbana i polítiques educatives. El cas del Pla de Barris de Barcelona.
S’espera en els propers mesos d’incorporar noves línies de recerca en col·laboració amb d’altres
institucions. sobre temes relacionats amb el Pla, especialment en els àmbits de la salut, l’educació i
la participació, entre d’altres. Els resultats d’aquest conjunt de recerques seran donades a conèixer
al Consell Assessor i als responsables de l’avaluació del Pla. El Consell celebrarà dins el primer
semestre de 2018 un debat específic sobre les línies de recerca derivades del Pla i la conseqüències
pràctiques que se’n deriven.
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2. El desplegament del Pla de Barris
La segona part de l’informe versa, pròpiament, sobre el desenvolupament del Pla de Barris en el
període juny 2016 - novembre 2017. La voluntat d’aprovar l’informe dins de l’any, d’acord amb el
compromís contret amb l’Ajuntament i els grups municipals, fa que les dades no es corresponguin a
l’exercici 2017 complert, el qual es troba encara, lògicament, pendent de tancament.
L’anàlisi té per objectiu principal l’impacte del desenvolupament del Pla sobre els barris concernits i
la ciutat en el seu conjunt. A aquest efecte, en la sessió del 6 d’octubre 2017 el Consell va acordar
seguir l’índex de contingut que figura en la Taula 3 per a l’elaboració de l’Informe. Com es pot veure,
l’índex destina una part específica a cada un d’aquells que, segons els seus impulsors, han de ser els
trets definidors del Pla.
Taula 3. Índex per a l’elaboració de l’informe sobre el desplegament del Pla de Barris.
Índex per a l’elaboració de l’informe sobre el desplegament del Pla de Barris. Aprovat pel Consell
Assessor en la sessió de 6.10.2017
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Àrees concernides
Nombre de barris seleccionats
Població de cada barri
Pes relatiu sobre el conjunt de la població de la ciutat
Correspondència amb els eixos d’actuació (Besòs, Turons, etc.)
Criteris emprats en la selecció dels barris

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Dotació de recursos extraordinaris i específics
Recursos totals previstos
Recursos pressupostats
Recursos invertits/despesa realitzada
Altres recursos complementaris
Pressupost pla d’actuació per cada barri
Recursos invertits /despesa realitzada per cada barri

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Transversalitat de les actuacions
Nombre d’actuacions per barri
Camps d’actuació per barri en relació als camps agrupats per eixos
Volum d’inversió per camp d’activitat
Pes relatiu de la inversió/despesa prevista en cada camp d’activitat i barri

4.
Col·laboració intra i interadministrativa
4.1.
Mecanismes i instruments de gestió adoptats a l’interior de l’ajuntament de Barcelona per
tal d’assegurar l’eficiència i la transversalitat de la gestió
4.2.
Acords amb d’altres municipis
4.3.
Acords amb l’AMB
4.4.
Acords amb la Generalitat de Catalunya
4.5.
Recursos europeus
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5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Apoderament veïnal i enfortiment de la xarxa associativa
Procediment de participació ciutadana
Nombre de persones i entitats participants per barri
Mecanisme de seguiment adoptat
Instruments de co-producció
Participació d’entitats en instruments de co-producció (grups impulsors, etc.)
Dades relatives a la co-producció de polítiques

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

Capitalització i avaluació
Mètode d’avaluació establert
Resultats esperats
Pla de Formació
Activitats realitzades, nombre de participants
Materials de formació produïts
Comunicació específica als barris
Canals de comunicació generals

Font: Consell Assessor del Pla de Barris

Tal com es veurà tot seguit, no en tots els àmbits ha estat possible incloure en l’informe la totalitat
dels aspectes previstos, però, en conjunt, el volum i la qualitat de la informació que ha estat
facilitada al Consell Assessor permet amb escreix la realització de l’informe. D’altra banda, s’ha
decidit d’incloure, així mateix, un primer apartat relatiu a les disposicions organitzatives i
administratives adoptades en relació al desplegament del Pla.
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2.1. Organització i governança del Pla
L’impuls i desplegament del Pla ha comportat d’adopció d’un conjunt de mesures organitzatives d’un
cert abast a l’interior mateix de l’administració municipal. Entre aquestes destaquen les que a
continuació s’indiquen:
a) Reserva i programació dels recursos econòmics necessaris (en relació al seu muntant i
d’altres detalls cf. apartat 2.3)
b) Creació i funcionament del Comitè de Pilotatge en el sí de l’administració municipal. Aquesta
instància aplega responsables procedents de tots els instituts, consorcis, agències, serveis i
districtes municipals concernits en el desenvolupament del Pla. El Comitè ha quedat integrat
per un total de 38 persones i és presidit pel Gerent del consistori. El Comitè es reuneix amb
una periodicitat trimestral i en el període de referència s’ha reunit un total de 7 vegades. La
relació de les instàncies de procedència dels seus membres poden veure’s en la Taula 4.
c) Creació de les Taules de Seguiment Tècnic de Districte, les quals apleguen tots els serveis de
cada districte implicats en el desenvolupament dels Plans de Barris en el seu territori. Cada
una d’aquestes Taules compta amb una comissió Executiva permanent que pilota el dia a dia
de l’execució del Pla en els barris del Districte. En total, sis districtes de la ciutat compten
amb estructures d’aquest tipus: Sants-Montjuic, Ciutat Vella, Sant Martí, Sant Andreu, Nou
Barris i Horta-Guinardó.
d) Creació en cada un dels barris integrats en el Pla d’un Grup Impulsor del Pla, integrat per
responsables tècnics del Pla de Barris, tècnics de districte i representants de les entitats
veïnals concernits en la gestió del pla. En total s’han constituït 9 grups impulsors amb la
participació de 184 persones.
e) Nomenament dels membres del Consell Assessor que es va formalitzar el dia 22 de març de
2017, tot i que els membres del Consell havien iniciat ja les seves tasques, a petició de
l’Alcaldessa, el mes de juny de 2016.
f) Assignació de la tasques de desenvolupament del Pla a l’empresa municipal Foment de
Ciutat, que compta amb els mitjans personals i organitzatius necessaris per a aquesta
finalitat. L’encàrrec formal a l’empresa va ser efectuat a través d’un Acord de la Comissió de
Govern l’11 de maig de 2016 i d’un segon acord el 19 de maig de 2017.
g) Constitució de l’Equip del Pla de barris en el si de Foment de Ciutat. Aplega el personal de
Foment de Ciutat que treballa directament en el desplegament del Pla. A aquests efectes el
mes de setembre de 2016 van ser contractats un total de 9 caps de projecte, cada un dels
quals és el responsable de l’impuls i coordinació de les actuacions d’un dels projectes del Pla.
La forma de funcionament administratiu adoptada parteix de la voluntat de dotar d’efectivitat cada
un dels projectes del Pla, tal com pot veure’s en l’exemple de la Figura 1.
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Figura 1. Instàncies organitzatives que intervenen en el desenvolupament del Pla de Barris

Font: Ajuntament de Barcelona, 2017

Taula 4. Ens municipals integrats en el Comitè de Pilotatge del Pla de Barris
Ens municipals integrats al Comitè de Pilotatge
Gerència Municipal
Gerència de Presidència i Economia
Gerència de Recursos
Gerència d’Empresa, Cultura i Innovació
Gerència de Drets Socials
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
Gerència d’Ecologia Urbana
Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local
Gerència d’Habitatge
Àrea d’Economia i Treball, Ciutat Digital i Relacions Internacionals
Àrea de Drets Socials
Àrea de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència
Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Font: Ajuntament de Barcelona, 2017
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CONSIDERACIONS I RECOMANACIONS
1. Un dels reptes principals del pla de barris és assegurar la transversalitat de les actuacions,
com a garantia d’eficàcia i durabilitat. L’estructura sectorial de les administracions públiques
podria constituir un impediment per assolir aquesta transversalitat. Sembla, doncs,
particularment oportuna la creació d’un comitè de pilotatge amb la participació de totes les
instàncies concernides a l’interior de l’administració municipal. El Consell considera que
l’interès d’aquestes formes innovadores de funcionament supera l’abast estricte del pla de
barris, de manera que les ensenyances que es derivin de l’experiència poden resultar d’utilitat
per a d’altres iniciatives de l’administració pública barcelonina i catalana.
2. Una altra de les dificultats per al desplegament del pla podria procedir de la dificultat de
compassar i coordinar les actuacions entre els serveis centrals de l’ajuntament i les
administracions de districte. En aquest sentit sembla també oportuna la creació d’una
estructura –les taules de districte- que cerca de propiciar la integració d’ambdós àmbits
administratius.
3. La constitució dels grups impulsors en cada barri per a l’impuls i la coproducció de les
actuacions constitueix sens dubte una de les innovacions principals del pla de barris respecte
experiències anteriors de rehabilitació urbana. Caldrà seguir amb especial atenció el
rendiment d’aquestes iniciatives innovadores per tal de comprovar la capacitat de
l’administració d’encaixar-les en el seu funcionament i de les instàncies veïnals de prendre-hi
part de manera efectiva.
4. El fet de confiar les tasques d’execució del pla a una societat municipal i la creació en el seu si
de les provisions necessàries per a desenvolupar-les sembla prou justificat per la necessitat
d’agilitat administrativa i unitat de propòsit en la gestió. En tot cas, cal garantir l’enllaç entre
l’administració municipal i foment de ciutat.
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2.2. Àrees concernides
L’objectiu explícit del Pla de Barris consisteix, com s’ha dit, en reduir les desigualtats socials i
territorials, tot impulsant l’accés a la renda, als serveis, a la qualitat urbana i al benestar per a tota la
ciutadania. Es proposa de fer-ho, com ja s’ha esmentat, tot millorant, les condicions de vida en els
barris més desafavorits de la ciutat. Per això, el procediment de selecció de les àrees d’intervenció
resulta especialment rellevant.
L’Ajuntament ha optat per desplegar, en el període 2016-2019, 10 plans en un total de 16 barris, els
quals pertanyen a 6 districtes de la ciutat. La relació dels barris en els que s’han emprès actuacions
figura en la Taula 5 i la seva localització pot veure’s en la Figura 2.

Taula 5. Àmbits territorials del Pla de Barris de Barcelona (2016-2019)
Eix

Àmbits Pla de Barris

LITORAL

La Marina

Barris

La Marina de Port
la Marina del Prat Vermell
4
Raval Sud i Gòtic Sud
El Raval
El Gòtic
BESÒS
El Bon Pastor i Baró de Viver
Bon Pastor
Baró de Viver
Trinitat Vella
Trinitat Vella
La Verneda i la Pau
La Verneda i la Pau
El Besòs i el Maresme
El Besòs i el Maresme
Trinitat Nova
Trinitat Nova
Zona Nord
Vallbona
MUNTANYATorre Baró
TURONS
Ciutat Meridiana
Roquetes
Roquetes
Sant Genís dels Agudells i La Teixonera La Teixonera
Sant Genís dels Agudells
Font: Elaboració pròpia a partir d’Ajuntament de Barcelona, 2017.

Districte
Sants-Montjuïc
Sants-Montjuïc
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Sant Andreu
Sant Andreu
Sant Andreu
Sant Martí
Sant Martí
Nou Barris
Nou Barris
Nou Barris
Nou Barris
Nou Barris
Horta-Guinardó
Horta-Guinardó

4

El pla del Raval sud i el Gòtic sud no afecta als dos barris sencers sinó que tal i com el seu nom indica, es
concentra en la meitat sud dels barris.
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Figura 2. Localització dels àmbits del Pla de Barris de Barcelona (2016-2019)

Font: Ajuntament de Barcelona, 2017

Així mateix, cada un dels plans de barris s’inscriu en un marc territorial de referència conformat per
tres eixos: l’eix Besòs, l’eix Litoral i l’eix Muntanya-Turons. Cal tenir present que degut a la seva
situació territorial, alguns barris constitueixen una frontissa entre dos dels àmbits territorials de
referència. Aquest és el cas del pla Zona Nord que es situa en la confluència de l’eix Besòs amb l’eix
Muntanya-Turons, ja que Ciutat Meridiana i Torre Baró formarien part de l’eix Muntanya-Turons
mentre que el barri de Vallbona estaria integrat en l’eix Besòs.
Els eixos han estat concebuts com a un àmbit de coherència de les actuacions en cada un dels barris
integrats en el Pla. A aquests efectes, en els eixos es desenvolupen accions destinades a:
a) Diagnosticar de forma conjunta les potencialitats i les problemàtiques dels barris integrats en
cada eix.
b) Raonar l’equilibri d’inversions i d’actuacions entre els diferents barris.
c) Definir actuacions amb un escenari temporal a mig termini.
d) Establir estratègies de generació de centralitat urbana, a través d’actuacions de caràcter
infraestructural, urbanístic, econòmic i social.
e) Definir estratègies per tal d’agilitat les inversions de les administracions públiques en el seu
conjunt.
f) Establir una coordinació, priorització i cronograma del conjunt d’actuacions previstes en cada
un dels eixos.
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La combinació entre els àmbits d’Eix i de Barri hauria de permetre, segons els impulsors del Pla,
treballar conjuntament en escales diverses, amb horitzons temporals també diversos (més a curt
termini en els barris, a mitjà i llarg termini en els eixos), en actuacions de diferent caràcter
(prioritàriament socials i urbanístiques en el cas dels barris, infraestructurals i econòmiques en els
eixos) i amb la participació d’actors també diversos.
Figura 3. Eixos de referència del Pla de Barris

Font: Ajuntament de Barcelona, 2017

El conjunt dels plans de barri afecten a una població de 202.498 persones, amb una mitjana de prop
de 20.250 habitants per cada àmbit d’aplicació. El pla de barris que concerneix a un major nombre de
persones és el del Raval sud i Gòtic Sud, amb gairebé 39.000 habitants i el que es refereix a una
població més petita és el de la Trinitat Nova, amb poc més de 7.000. En termes relatius, el Pla de
Barris beneficia un 12,6% de la població de la ciutat de Barcelona, és a dir, aproximadament a 1 de
cada 8 persones. En termes demogràfics, cadascun dels eixos té un pes força semblant: els barris
compresos en l’eix del Litoral impliquen al 4,4% del total de la població de Barcelona, mentre que
l’eix de Besòs pràcticament arriba al 5%. Té un pes relativament menor l’eix Muntanya-Turons, que
afecta al 3,3% de la població barcelonina. (Taula 6).
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Taula 6. Plans de barri segons població resident
Eix

Àmbits Pla de Barris

LITORAL
BESÒS

MUNTANYATURONS

La Marina
Raval Sud i Gòtic Sud
El Besòs i el Maresme
La Verneda i la Pau
El Bon Pastor i Baró de Viver
Trinitat Vella
Zona Nord
Vallbona
Torre Baró
Ciutat Meridiana
Trinitat Nova
Roquetes
Sant Genís dels Agudells i La Teixonera

Població
(2015)
31.519
38.693
23.026
28.678
15.137
10.210
1.351
2.828
10.156
7.362
15.523
18.015

%
Barcelona
2,0%
2,4%
1,4%
1,8%
0,9%
0,6%
0,1%
0,2%
0,6%
0,5%
1,0%
1,1%
Total

Valors
absoluts
70.212

Valors
relatius
4,4%

78.402

4,9%

53.884

3,3%

202.498

12,6%

Font: Elaboració pròpia a partir d’Ajuntament de Barcelona, 2017.

La selecció dels barris objecte del programa Pla de barris en el període 2016-2020 s’ha dut a terme
per part de l’Ajuntament prioritzant aquelles àrees que presenten majors desigualtats socials i
urbanes respecte la mitjana de la ciutat, considerant que aquest són els barris més vulnerables.
Concretament, els paràmetres de selecció dels barris han estat els següents:
-

Nivell de renda mitjana del barri respecte del conjunt de ciutat.
Indicadors socioeconòmics, educatius i sociosanitaris.
Presència de col·lectius amb necessitats especials.
Dèficits urbanístics
Estat del parc d’habitatges.
Existència d’actuacions complementàries.

En aquest sentit, els barris objecte del programa d’actuació són els que, en termes generals,
presenten uns indicadors més baixos en termes de renda i d’estudis superiors i més alt respecte, per
exemple, les taxes d’atur o els índexs de vulnerabilitat residencial.
Als efectes de verificar la bondat d’aquests criteris de selecció pot resultar interessant comparar la
relació de barris seleccionats amb aquelles que, segons diversos estudis, es concentren les situacions
de major dificultat i precarietat social de la ciutat de Barcelona. El projecte de recerca Barris i Crisi5,
per exemple, constitueix una bona font per tal de comparar els nivells de vulnerabilitat dels barris
seleccionats, ja que permet analitzar la situació social del municipi no només a escala de barri, sinó
també de secció censal. En aquest sentit, “Barris i Crisi” analitza els nivells de segregació urbana de
les seccions censals de tot Catalunya, identificant les seccions censals vulnerables (que anomena
5

Per a més informació vegeu http://barrisinnovacio.net/barris-i-crisi/ Les variables considerades per l’estudi a
l’hora de definir els índexos de segregació urbana són: percentatge d’atur, percentatge de població estrangera,
superfície mitjana de l’habitatge i valor cadastral mitjà.
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seccions de segregació inferior), i les seccions censals benestants (segregació superior). Respecte la
ciutat de Barcelona, aquesta recerca ha identificat 60 seccions censals vulnerables. Si s’analitza la
seva ubicació, s’observa que el 70% de les seccions censals vulnerables (46) pertanyen als barris
seleccionats en el programa Pla de Barris (Taules 7 i 8 i Figura 4). L’àmbit de Pla que conté més
seccions censals vulnerables és Ciutat Meridiana, amb el 88,9% de les seves seccions són vulnerables,
seguit de Trinitat Vella (62,5%) , Trinitat Nova (55,6%) i Roquetes amb un 50%. Els Plans de barri que
tenen menys de la meitat de les seccions censals vulnerables són: el Besòs i el Maresme (42,9%), Bon
Pastor i Baró de Viver (30,8%), Torre Baró (25%), El Raval Sud i el Gòtic Sud (14,3%), i la Marina de
Port i la Marina del Prat Vermell (5,9%). Finalment, tres plans de barri - La Verneda i La Pau, Vallbona
i La Teixonera i Sant Genís dels Agudells- no presenten cap secció censal vulnerable en els termes
definits per Barris i Crisi. Es tracta de barris que han estat seleccionats sobretot per les seves
dificultats d’accés, pels seus dèficits urbanístics o d’altres paràmetres.
Taula 7. Seccions censals vulnerables a Barcelona. Projecte “Barris i Crisi”
Seccions censals vulnerables
Incloses Pla Barris
No incloses Pla
Barris
46

Total seccions
vulnerables a Barcelona

14

60

Font: Elaboració pròpia a partir de http://barrisinnovacio.net/barris-i-crisi/

Taula 8. Seccions censals vulnerables definides en el Projecte “Barris i Crisi” en comparació amb les
incloses en els Plans de barris
Eix

LITORAL

Àmbits Pla de Barris

Seccions
censals
vulnerables

La Marina
1
Raval Sud i Gòtic Sud
4
BESÒS
El Besòs i el Maresme
9
La Verneda i la Pau
0
El Bon Pastor i Baró de Viver
4
Trinitat Vella
5
Zona Nord
Vallbona
0
MUNTANYATorre Baró
1
TURONS
Ciutat Meridiana
8
Trinitat Nova
5
Roquetes
9
Sant Genís dels Agudells i La Teixonera
0
Total
46
Font: Elaboració pròpia a partir de http://barrisinnovacio.net/barris-i-crisi/

Total seccions
censals
(divisió 2009)
17
28
21
29
13
8
1
4
9
9
18
21
178

Percentatge

5,9
14,3
42,9
0,0
30,8
62,5
0,0
25,0
88,9
55,6
50,0
0,0
25,8

La resta de les 14 seccions censals barcelonines amb nivells alts de vulnerabilitat que es situen en
barris que no han estat seleccionats en el Pla es troben en els territoris següents: Raval nord (2),
Santa Caterina i Sant Pere (1), Porta (1), Turó de la Peira (5), Can Peguera (1), la Guineueta (1),
Verdun (1), Prosperitat (1) i Canyelles(1). Val a dir que en la seva pràctica totalitat aquests barris són
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o han estat objecte d’altres intervencions de rehabilitació (projectes de la Llei de Barris,
intervencions de remodelació integral, ARI, PERI o d’altres).

Figura 4. Segregació urbana (2012) i Pla de Barris de Barcelona

Font: Elaboració pròpia a partir de http://barrisinnovacio.net/barris-i-crisi/

La comparació dels barris seleccionats amb d’altres estudis de vulnerabilitat territorial apunta
resultats similars. Així, l’Índex de Vulnerabilitat Urbana (IVU) dels barris metropolitans elaborat per
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l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans (IERMB) aborda la vulnerabilitat urbana des d’una
perspectiva multidimensional i s’ha construït a partir d’una anàlisi factorial de diversos indicadors
entorn la vulnerabilitat laboral, econòmica, sociodemogràfica i residencial6 . L’anàlisi realitzada ha
permès assignar a cada barri un nivell de vulnerabilitat, essent 1 el nivell més vulnerable i 10 el de
menys vulnerabilitat. Així, la comparació dels barris integrats en el Pla amb l’Índex de Vulnerabilitat
Urbana mostra que dels 16 barris seleccionats 7 es corresponen al decil de més alta vulnerabilitat i
13 al terç més vulnerable (Taula 9). Només tres barris –Vallbona, el Gòtic i Sant Genís del Agudellspresenten, segons aquest índex, nivells de vulnerabilitat més baixos, tal com es veu en la Taula 9 i la
Figura 5.
Figura 5. Índex de vulnerabilitat urbana a l’àrea metropolitana de Barcelona (2011)

6

L’índex de vulnerabilitat s’analitza a partir dels indicadors següents: taxa d’atur censal, població amb nivell
formatiu baix, població ocupada no qualificada, població amb rendes baixes, llars amb tots els seus membres
de 75 anys o més, població nascuda en països europeus no membres de la UE-15 i de la resta del món, edificis
en estat de conservació ruïnós, dolent o deficient i habitatges de 50 o menys metres quadrats útils. Per més
informació
vegeu
https://iermb.uab.cat/ca/iermb/estudi/mapa-de-barris-metropolitans-i-de-les-areesestadistiques-de-referencia
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Font: IERMB a partir de INE, Cens de Població i Habitatges, 2011.

Taula 9. Barris inclosos en el Pla de Barris segons Índex de Vulnerabilitat Urbana
Barris inclosos en el Pla de Barris
la Marina del Prat Vermell
El Raval
Baró de Viver
Trinitat Vella
El Besòs i el Maresme
Trinitat Nova
Roquetes
Bon Pastor
Ciutat Meridiana
La Marina de Port
La Verneda i la Pau
Torre Baró
La Teixonera
El Gòtic
Sant Genís dels Agudells
Vallbona

Decil IVU
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
4
5
8

Nombre
de Plans

7

2

4
1
1
1

Font: Elaboració pròpia a partir d’IERMB, 2017

CONSIDERACION I RECOMANACIONS
1. Els criteris de selecció emprats semblen adequats i han permès integrar al pla prop de tres
quartes parts de les seccions censals que presenten les situacions de major vulnerabilitat
social de la ciutat. El percentatge de població beneficiària del Pla de barris en el primer any
de la seva execució a Barcelona (12,6% de la ciutat) s’apropa ja al pes sobre la població
catalana que representaven els barris acollits a la Llei de barris de Catalunya al cap de set
anys de desplegament d’aquella llei (13,5%). Hagut a compte que, com ha expressat de
manera reiterada el Consell, l’execució del pla hauria de perllongar-se durant diversos
mandats, es tracta sens dubte d’un inici ambiciós i de gran abast.
2. D’altra banda, els barris amb índexos de vulnerabilitat elevat que han quedat fora de la
selecció han estat objecte, en la pràctica totalitat dels casos d’operacions de rehabilitació
anteriors. Així mateix, la inclusió d’alguns barris que no presenten índexos excessivament
elevats de vulnerabilitat es pot explicar per les seves dificultats d’accessibilitat, l’existència de
problemàtiques urbanístiques especifiques i criteris d’oportunitat pel què fa al conjunt de les
actuacions en curs.
3. Tanmateix, de cara a l’eventual ampliació de l’aplicació del pla de barris a posteriors mandats
municipals, sembla convenient de considerar la inclusió d’àrees que, tot i haver estat objecte
d’intervencions de rehabilitació anteriors, continuen concentrant importants problemàtiques
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socials. La pugna contra la segregació urbana i els seus efectes ha de ser considerada per les
administracions una tasca continuada que no pot donar-se per resolta a través
d’intervencions temporalment limitades.
4. Una de les innovacions més notables del pla de barris respecte d’altres experiències anteriors
de rehabilitació urbana a Catalunya (projectes URBAN, Llei de barris) és la voluntat d’integrar
els projectes en eixos urbans més amplis. Aquesta decisió obre, en principi, possibilitats de
combinar les actuacions a diversos nivells d’escala i temporals, així com combinar-les amb
polítiques infraestructurals i econòmiques. Tanmateix, la seva efectivitat requeriria de
l’existència d’estratègies territorials, disponibilitat de recursos i instàncies de gestió efectives
per a cada un dels eixos definits. Aquestes existeixen en el cas de l’eix Besòs, que és també el
que presenta una major continuïtat territorial, però no pas (o no amb la mateixa claredat) en
el cas de l’eix litoral i l’eix muntanya-turons. Semblaria convenient perfilar millor les
estratègies d’aquests dos eixos i, en la mesura que això sigui possible, dotar-los dels recursos i
formes de gestió adequades.
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2.3. Dotació de recursos extraordinaris i específics
Els recursos totals previstos pel desenvolupament del Pla de Barris per al període 2016-2020
consisteixen en 150 milions d’Euros. Aquests es distribueixen de la manera següent: 100 milions
d’euros d’inversió, 30 milions d’euros de despesa corrent, 13 milions de reserva prevista d’executar
el 2020 i 7 milions d’euros de despeses de gestió (1,8 MEUR anuals).
El recursos assignats a cada un dels 10 Plans que integren a cada barri són per mitjana de
13.030.935,34 milions d’Euros. Tal com es pot veure en la Taula 10, el Pla amb una dotació
econòmica més alta és Bon Pastor i Baró De Viver amb 17.492.302,83 milions d’€ , mentre el Pla amb
menors recursos és el de Trinitat Vella, 6.223.990,57 milions d’€. En termes de recursos per càpita la
mitjana global és de 643,51 €/habitant. Les dotacions oscil·len entre 342,97 € per càpita en el Pla de
La Verneda i La Pau i 2.021,10 € en el Pla de Trinitat Nova.
Taula 10. Dotació pressupostària del Pla de Barris per àmbits territorials d’actuació

Inversió

Despesa
corrent

Gòtic Sud-Raval Sud

12.466.984,97

2.800.000,00

15.266.984,97

38.693,00

394,57

Sant Genís-La Teixonera

12.491.623,52

2.500.000,00

14.991.623,52

18.015,00

832,17

9.340.134,79

3.605.000,00

12.945.134,79

14.335,00

903,04

11.291.340,87

3.588.000,00

14.879.340,87

7.362,00

2.021,10

6.936.255,70

2.772.000,00

9.708.255,70

15.523,00

625,41

14.102.302,83

3.390.000,00

17.492.302,83

15.137,00

1.155,60

3.368.179,57

2.855.811,00

6.223.990,57

10.210,00

609,60

10.629.611,15

3.160.000,00

13.789.611,15

23.026,00

598,87

6.985.562,58

2.850.000,00

9.835.562,58

28.678,00

342,97

12.526.736,14

2.800.000,00

15.326.736,14

31.519,00

486,27

100.138.732,16

30.170.621,27

130.309.353,43

202.498,00

Pla

Zona Nord
Trinitat Nova
Roquetes
Bon Pastor i Baró De Viver
Trinitat Vella
Besos Maresme
La Verneda i La Pau
La Marina
Total
Mitjana

Total dotació
pressupostària

13.030.935,34

Població
(2015)

Inversió
/habitant
(€)

643,51

Font: Ajuntament de Barcelona, 2017

En relació als àmbits temàtics d’actuació, en els 9 plans actualment en execució7 els recursos totals
assignats a cada un dels camps d’actuació oscil·len entre 27.576.250M € en l’àmbit de Drets Socials,
11.055.000 M€ en Activació Econòmica, 25.1254.30 M€ en Educació i 55.100.550,8M€ en Ecologia
Urbana. Com és lògic, els recursos destinats a inversió són més alts en l’àmbit de Medi urbà que en la
resta, on té un major pes la despesa corrent. Així, el els percentatges de recursos assignats fins a la

7

En aquestes dades no figura el Pla del barri de Roquetes, les actuacions del qual han acabat de definir-se el
mes d’octubre de 2017.
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data en camp són el 23,2% per al camp de Drets Socials, 9,3% per Activació Econòmica, 21,1% per
Educació i 46,4% per a Ecologia Urbana.

Taula 11. Dotació pressupostària del Pla de Barris per camps temàtics d’actuació
Ecologia
urbana

Drets socials

Gòtic Sud-Raval Sud

8.350.000,00

1.300.000,00

1.850.000,00

3.800.000,00

15.300.000,00

Sant Genís-La Teixonera

4.112.000,00

2.000.000,00

1.138.000,00

7.752.000,00

15.002.000,00

Zona Nord

2.885.000,00

1.070.000,00

1.045.000,00

7.874.520,00

12.874.520,00

75.000,00

6.300.000,00

122.000,00

6.653.000,00

13.150.000,00

Bon Pastor i Baró De Viver

1.640.000,00

5.262.500,00

1.400.000,00

9.346.067,80

17.648.567,80

Trinitat Vella

1.640.000,00

1.100.430,00

690.000,00

2.636.813,00

6.067.243,00

900.000,00

3.112.500,00

1.460.000,00

8.300.000,00

13.772.500,00

La Verneda i La Pau

1.570.000,00

1.880.000,00

1.400.000,00

4.887.500,00

9.737.500,00

La Marina

6.404.250,00

3.100.000,00

1.950.000,00

3.850.650,00

15.304.900,00

27.576.250,00 25.125.430,00
11.055.000,00
Font: Plans de barri publicats per Ajuntament de Barcelona, 2017.

55.100.550,80

118.857.230,80

Trinitat Nova

Besos Maresme

TOTAL

Educació

Activitat
econòmica

Pla

TOTAL

Pel que fa al desplegament temporal de les inversions i la despesa corrent. la inversió executada
l’any 2016 va ser de 122.807,85€, que es van destinar als tres primer plans de barris que van
començar a desenvolupar-se: els Pla de Barris de la Trinitat Nova, Besòs-Maresme i Bon Pastor-Baró
de Viver . L’any pressupost d’inversions per a l’any 2017 de Barris puja a un total de 12,48M€, dels
quals fins al mes de setembre el 12,36% han estat adjudicats i han estat facturats el 5,8%. Respecte la
previsió d’execució, al llarg de l’any 2017 es preveu executar el 34,46% dels recursos totals previstos
per a inversions i el 100% de la despesa corrent, la qual cosa implica una cert retard sobre les
previsions efectuades. El pressupost d’inversions per als anys següents augmenta de forma
significativa respecte el de l’any 2017: per a l’any 2018 s’ha pressupostat una inversió de 36,06 M€ i
per al 2019, 51,46M€, més de la meitat del pressupost total d’inversions previstes en el Pla de Barris.
(Taula 12).
D’una banda, respecte l’execució de les inversions de l’any 2017 per districtes, els plans que tenen
una adjudicació més avançada són els del districte de Nou Barris (PdB Zona Nord i PdB Trinitat Nova)
amb un 18,91% i els de Sant Martí (PdB Besòs Maresme i PdB La Verneda i La Pau) amb un 18,67%.
Per contra, els plans del districte de Sant Andreu de Baró de Viver i Bon Pastor a setembre de 2017
encara no havien adjudicat la inversió prevista. En un terme mig es situen els plans dels districtes de
Sants, Horta-Guinardó i Ciutat Vella, amb una adjudicació de la inversió entorn el 10%: La Marina
(13,39%), Sant Genís i La Teixonera (10,99%) i Raval Sud-Gòtic Sud (9,59%). Així doncs, segons les
previsions d’execució per a finals de 2017 tots els districtes se situen per sota del 50%, essent els
plans de Sant Martí amb una execució més avançada (47,62%) i el de Ciutat Vella amb una més baixa
(18,91%) (Taula 12).
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D’altra banda, pel què fa a les inversions segons operadors, BIMSA i l’Institut Municipal de Mercats
han adjudicat més del 50% de les inversions pressupostades per el 2017, mentre que el Consorci
d’Educació (pel què fa a les TIC), el Consorci d’Habitatge i Patrimoni encara no havien adjudicat el
mes de setembre les inversions previstes. Tanmateix, el Consorci d’Educació ha adjudicat el 35,93%
de les inversions previstes en equipaments (Taula 14).
Pel què fa a la despesa corrent, el 2017 es van pressupostar 4,33M€, dels quals fins ara s’han
adjudicat el 65,37% i se n’ha facturat el 42,53% (Taula 15). En els casos del Comissionat de Solidaritat
(projecte Alencoop), l’Institut d’Educació Municipal (IMEB, projecte Baobab), el Consorci d’Educació
(CEB, projecte Escoles Enriquides) i el Districte Nou Barris (per al desenvolupament del projecte ICI a
la Zona Nord) han estat adjudicats al 100% dels recursos disponibles. Així mateix, la despesa corrent
de Foment de Ciutat SA ha estat adjudicada en un 72,35% i queda pendent d’adjudicar el 100% de la
despesa de Barcelona Activa SA per als programes d’activitat econòmica (Taula 14).
Respecte la despesa corrent per cada Pla de Barris, tots els barris tenen més del 50% de la despesa
adjudicada a excepció del pla de Gòtic Sud-Raval Sud (46,57%) i el de Roquetes (43,99%), que va
iniciar-se el mes d’octubre d’enguany. Pel què fa als àmbits d’actuació, tots els plans presenten una
adjudicació de la despesa corrent en Educació entorn el 80-90%, mentre que en Drets socials i
Ecologia urbana es situa entorn el 70%. En canvi, l’àmbit d’Activitat econòmica és el que presenta
una adjudicació més baixa però també més variabilitat en funció de cada pla de barri: des de Gòtic
Sud-Raval Sud amb un 3,64% de l’adjudicació fins a Baró de Viver i Bon Pastor amb un 68,86% (Taula
13).

CONSIDERACIONS I RECOMANACIONS
1. La mitjana de recursos assignada a cada barri (13 milions d’€) sembla enraonada, d’acord
amb el període d’execució previst i els recursos disponibles. En aquest sentit, cal recordar que
la mitjana de recursos assignats en els projectes de la Llei de barris en el període 2004-2010
fou de 9.400.000 €. Així, el pla de barris de Barcelona estaria ara destinant per mitjana prop
d’un 40% més de recursos que els que la mitjana dels projectes acollits a la llei de barris.
Tanmateix, en la comparació cal tenir en compte que part important dels projectes de la llei
de barris es referien a centres històrics de viles petites i mitjanes de Catalunya i requerien
menor volum de recursos.
2. Les diferències en la despesa per càpita entre els diversos barris tenen relació sobretot amb la
grandària poblacional de cada àmbit (en el sentit que és inferior en els barris més poblats).
També s’expliquen per l’existència de problemàtiques específiques i d’inversions de caràcter
singular en el camps d’equipaments socials, educació o medi urbà.
3. Les iniciatives de rehabilitació, si són raonablement exitoses, solen atraure recursos
addicionals cap a les àrees objecte de les actuacions. En aquest sentit, el Consell considera
molt recomanable per a l’avaluació del pla que l’ajuntament tracti de quantificar el conjunt
de la inversió públic i privada de caràcter addicional induïda en cada barri pel
desenvolupament del pla.
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4. En avaluar la transversalitat del pla cal tenir en compte dos aspectes: el nombre d’actuacions
previstes en cada àmbit temàtic d’actuació –del que es parlarà tot seguit- i el volum de
recursos que se’ls assigna. Pel que fa a l’assignació de recursos a cada camp, destaca el major
pes relatiu de l’àmbit denominat ecologia urbana (46,4%). Aquest és comparable amb el que
varen tenir els camps de medi urbà i sostenibilitat en els projectes de llei de barris assignats
en el període 2004-2009 (49,3%) i pot explicar-se pel volum d’inversió física que es concentra
en aquest àmbit.
5. En canvi, allò què suposa una innovació molt destacable del Pla de barris de Barcelona
respecte les iniciatives anteriors de rehabilitació urbana és el fet que 1 de cada 5 euros
assignats es destini a educació. Es tracta sens dubte d’un tret encomiable que dóna mostra de
la voluntat de transversalitat del pla objecte del present informe.
6. Les actuacions relatives a la promoció d’activitat econòmica concentren un volum més limitat
de recursos. A la llum d’experiències anteriors -com per exemple la de “treball als barris”
desenvolupada pel departament de treball de la Generalitat- podria estudiar-se la possibilitat
d’atreure recursos complementaris cap a aquest àmbit.
7. El volum de recursos executat en el període juny 2016-novembre 2017 és encara reduït
respecte el muntant total previst en el pla. De fet representa tot just 4,3% de la inversió i del
14,4% de la despesa corrent prevista d’aplicar en els barris acollits al programa. En part
aquesta limitació es deriva de les mateixes previsions del pla (que assigna el gruix dels
recursos als anys 2018 i 2019) i en part als retards en l’execució de les inversions. El retard en
les inversions és una situació comuna en molts dels projectes executats per les
administracions públiques catalanes i espanyoles i va afectar també de manera important
bona part dels projectes executats en la llei de barris. De tota manera, cal tenir en compte
aquestes desviacions, per tal d’evitar que puguin resultar en tensions pressupostàries en
exercicis posteriors. També obliga a focalitzar l’atenció del pla en els anys 2018 i 2019 que
hauran de ser clau per a l’acompliment de les previsions inicials.
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Taula 12. Inversions executades any 2016, en curs any 2017 i previsions anys 2018-2019 per Districtes
PLA DE BARRIS INVERSIÓ , 26/09/17
DISTRICTE
INVERSIONS PIM PLA DE BARRIS
C VELLA
PdB RAVAL SUD - GÒTIC SUD
EDUCACIÓ
DRETS SOCIALS
ECOLOGIA URBANA
SANTS
PdB LA MARINA
EDUCACIÓ
DRETS SOCIALS
ECOLOGIA URBANA
HORTA
PdB SANT GENÍS - LA TEIXONERA
EDUCACIÓ
DRETS SOCIALS
ECOLOGIA URBANA
NOU BARRIS PdBs NOU BARRIS
EDUCACIÓ
DRETS SOCIALS
ECOLOGIA URBANA
S ANDREU
PdB BON PASTOR - BARÓ DE VIVER
EDUCACIÓ
DRETS SOCIALS
ECOLOGIA URBANA
S MARTÍ
PdBs SANT MARTÍ (BM I VP)
EDUCACIÓ
ACTIVITAT ECONÒMICA
DRETS SOCIALS
ECOLOGIA URBANA
TOTS
ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES
TOTAL

EXEC 2016

18009,43

18.009,43
43623,9

43.623,90
61174,52

61.174,52

122.807,85

PTO 2017
PREV EXEC 31/12/17
% PREV EXEC
PTO 2018
PTO 2019
TOTAL
1.291.767,76
244.243,77
18,91%
4.335.804,20
6.591.671,81
12.219.243,77
94.243,77
94.243,77
100,00%
1.047.523,99
0,00
0,00%
150.000,00
150.000,00
100,00%
1.890.015,93
480.985,01
25,45%
4.515.804,20
5.855.165,38
12.278.994,94
273.994,44
273.994,44
100,00%
1.409.030,92
0,00
0,00%
206.990,57
206.990,57
100,00%
2.122.782,41
696.859,42
32,83%
4.562.174,20
5.515.301,81
12.243.882,32
118.882,32
118.882,32
100,00%
1.425.922,99
0,00
0,00%
577.977,10
577.977,10
100,00%
2.603.954,07
759.707,23
29,18%
9.378.520,03
14.780.859,14
26.824.507,76
399.507,76
399.507,76
100,00%
1.844.246,84
0,00
0,00%
360.199,47
360.199,47
100,00%
2.216.889,60
996.000,00
44,93%
6.016.709,48
8.741.400,92
16.975.000,00
230.000,00
230.000,00
100,00%
1.736.889,60
516.000,00
29,71%
250.000,00
250.000,00
100,00%
2.361.580,94
1.124.691,34
47,62%
6.016.709,48
8.741.400,91
17.119.691,33
324.691,34
324.691,34
100,00%
600.000,00
600.000,00
100,00%
1.236.889,60
0,00
0,00%
200.000,00
200.000,00
100,00%
0,00
0,00
0,00%
1.238.706,02
1.238.706,02
2.477.412,04
12.486.990,71
4.302.486,77
34,46%
36.064.427,61
51.464.505,99
100.138.732,16

Font: Foment de Ciutat, SA.

35

Consell Assessor del Pla de Barris de Barcelona
Taula 13. Execució de la despesa corrent 2017
per Pla de barri

Font: Foment de Ciutat, SA.

EXECUCIÓ DESPESA CORRENT
PLA DE BARRIS 2017
RAVAL SUD - GÒTIC SUD
EDUCACIÓ
ACTIVITAT ECONÒMICA
DRETS SOCIALS
ECOLOGIA URBANA
LA MARINA
EDUCACIÓ
ACTIVITAT ECONÒMICA
DRETS SOCIALS
ECOLOGIA URBANA
SANT GENÍS-LA TEIXONERA
EDUCACIÓ
ACTIVITAT ECONÒMICA
DRETS SOCIALS
ECOLOGIA URBANA
ZONA NORD
EDUCACIÓ
ACTIVITAT ECONÒMICA
DRETS SOCIALS
ECOLOGIA URBANA
TRINITAT NOVA
EDUCACIÓ
ACTIVITAT ECONÒMICA
DRETS SOCIALS
ECOLOGIA URBANA
ROQUETES
EDUCACIÓ
ACTIVITAT ECONÒMICA
DRETS SOCIALS
ECOLOGIA URBANA
TRINITAT VELLA
EDUCACIÓ
ACTIVITAT ECONÒMICA
DRETS SOCIALS
ECOLOGIA URBANA
BON PASTOR-BARÓ DE VIVER
EDUCACIÓ
ACTIVITAT ECONÒMICA
DRETS SOCIALS
ECOLOGIA URBANA
BESÓS MARESME
EDUCACIÓ
ACTIVITAT ECONÒMICA
DRETS SOCIALS
ECOLOGIA URBANA
LA VERNEDA I LA PAU
EDUCACIÓ
ACTIVITAT ECONÒMICA
DRETS SOCIALS
ECOLOGIA URBANA
TOTAL

PREV EXEC
%
%
%
% PREV EXE
PTO 2017
ASSIGNAT ADJUDICAT EXECUTAT / FRA 31/12/17 ASSIGNAT ADJUDICAT FACTURAT 31/12/17
662.327,00 662.327,00 308.455,93
201.502,64 662.327,00
100%
46,57%
30,42%
100,00%
160.543,74 160.543,74 144.085,21
68.362,35 160.543,74
100%
89,75%
42,58%
100,00%
304.840,23 304.840,23
11.106,13
8.995,97 304.840,23
100%
3,64%
2,95%
100,00%
156.983,57 156.983,57 122.167,43
98.955,62 156.983,57
100%
77,82%
63,04%
100,00%
39.959,45
39.959,45
31.097,16
25.188,70 39.959,45
100%
77,82%
63,04%
100,00%
361.963,34 361.963,34 224.361,27
137.394,29 361.963,34
100%
61,98%
37,96%
100,00%
159.645,80 159.645,80 143.187,27
71.643,35 159.645,80
100%
89,69%
44,88%
100,00%
98.519,53
98.519,53
15.357,24
12.439,37 98.519,53
100%
15,59%
12,63%
100,00%
95.148,17
95.148,17
60.332,03
48.868,94 95.148,17
100%
63,41%
51,36%
8.649,83
8.649,83
5.484,73
4.442,63
8.649,83
100%
63,41%
51,36%
297.868,00 297.868,00 190.265,93
137.128,74 297.868,00
100%
63,88%
46,04%
100,00%
88.374,34
88.374,34
71.915,81
41.265,14 88.374,34
100%
81,38%
46,69%
100,00%
75.552,85
75.552,85
22.390,56
18.136,36 75.552,85
100%
29,64%
24,00%
100,00%
122.779,07 122.779,07
87.962,93
71.249,97 122.779,07
100%
71,64%
58,03%
11.161,73
11.161,73
7.996,63
6.477,27 11.161,73
100%
71,64%
58,03%
290.095,67 290.095,67 190.093,60
98.575,82 290.095,67
100%
65,53%
33,98%
100,00%
114.982,87 114.982,87
98.524,34
35.564,71 114.982,87
100%
85,69%
30,93%
100,00%
56.075,39
56.075,39
10.513,10
8.515,61 56.075,39
100%
18,75%
15,19%
100,00%
112.117,62 112.117,62
77.301,48
51.454,20 112.117,62
100%
68,95%
45,89%
100,00%
6.919,78
6.919,78
3.754,68
3.041,29
6.919,78
100%
54,26%
43,95%
400.362,34 400.362,34 312.760,27
205.917,48 400.362,34
100%
78,12%
51,43%
100,00%
186.699,54 186.699,54 170.241,01
90.476,88 186.699,54
100%
91,18%
48,46%
100,00%
60.125,39
60.125,39
26.963,10
21.840,11 60.125,39
100%
44,84%
36,32%
100,00%
140.742,62 140.742,62 105.926,48
85.800,45 140.742,62
100%
75,26%
60,96%
12.794,78
12.794,78
9.629,68
7.800,04 12.794,78
100%
75,26%
60,96%
325.206,34 325.206,34 143.049,27
72.056,57 325.206,34
100%
43,99%
22,16%
100,00%
114.824,68 114.824,68
98.366,15
35.863,24 114.824,68
100%
85,67%
31,23%
100,00%
136.170,85 136.170,85
8.453,56
6.847,39 136.170,85
100%
6,21%
5,03%
100,00%
68.026,57
68.026,57
33.210,43
26.900,45 68.026,57
100%
48,82%
39,54%
6.184,23
6.184,23
3.019,13
2.445,50
6.184,23
100%
48,82%
39,54%
332.780,67 332.780,67 245.178,60
167.229,67 332.780,67
100%
73,68%
50,25%
100,00%
147.914,97 147.914,97 131.456,44
75.114,71 147.914,97
100%
88,87%
50,78%
100,00%
54.677,29
54.677,29
21.515,00
17.427,15 54.677,29
100%
39,35%
31,87%
100,00%
119.339,37 119.339,37
84.523,23
68.463,82 119.339,37
100%
70,83%
57,37%
10.849,03
10.849,03
7.683,93
6.223,98 10.849,03
100%
70,83%
57,37%
634.679,00 634.679,00 501.750,93
357.190,01 634.679,00
100%
79,06%
56,28%
100,00%
198.593,44 198.593,44 182.134,91
100.857,61 198.593,44
100%
91,71%
50,79%
100,00%
252.023,75 252.023,75 173.535,46
138.007,15 252.023,75
100%
68,86%
54,76%
100,00%
168.723,32 168.723,32 133.907,18
108.464,82 168.723,32
100%
79,36%
64,29%
15.338,48
15.338,48
12.173,38
9.860,44 15.338,48
100%
79,36%
64,29%
548.388,34 548.388,34 421.666,27
268.371,34 548.388,34
100%
76,89%
48,94%
100,00%
249.055,10 249.055,10 232.596,57
115.224,88 249.055,10
100%
93,39%
46,26%
100,00%
108.052,23 108.052,23
35.769,94
28.973,65 108.052,23
100%
33,10%
26,81%
100,00%
175.340,92 175.340,92 140.524,78
113.825,07 175.340,92
100%
80,14%
64,92%
15.940,08
15.940,08
12.774,98
10.347,73 15.940,08
100%
80,14%
64,92%
476.329,34 476.329,34 293.035,27
196.100,23 476.329,34
100%
61,52%
41,17%
100,00%
173.431,04 173.431,04 156.972,51
85.889,39 173.431,04
100%
90,51%
49,52%
100,00%
154.595,89 154.595,89
25.741,60
20.850,70 154.595,89
100%
16,65%
13,49%
100,00%
135.943,87 135.943,87 101.127,73
81.913,46 135.943,87
100%
74,39%
60,26%
12.358,53
12.358,53
9.193,43
7.446,68 12.358,53
100%
74,39%
60,26%
4.330.000,00 4.330.000,00 2.830.617,34
1.841.466,80 4.330.000,00
100%
65,37%
42,53%
100,00%
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Taula 14. Inversions del Pla de Barris de Barcelona, 2017, per operadors
INVERSIONS PIM PLA DE BARRIS

PTO 2017

BIMSA

ASSIGNAT

ADJUDICAT

%
FACTURAT/EXE ASSIGNAT

%
% ADJUDICAT FACTURAT

PREV EXEC
31/12/17

% EXEC
PREVISTA

1.745.167,14

1.745.167,14

962.728,89

417.060,25

100%

55,17%

23,90%

1.745.167,14

100,00%

CEB TIC (pendent aprov. CG)

661.320,12

661.320,12

0,00

0,00

100%

0,00%

0,00%

661.320,12

100,00%

CEB EQUIPAMENTS

780.000,00

780.000,00

280.292,27

11.359,72

100%

35,93%

1,46%

780.000,00

100,00%

MERCATS
CONSORCI HABITATGE (pendent
aprov. CG)
PATRIMONI (compra local
Crta.Esplugues)(Pend aprov CG)

600.000,00

600.000,00

300.730,58

295.318,86

100%

50,12%

49,22%

600.000,00

100,00%

8.184.503,45

8.184.503,45

0,00

0,00

100%

0,00%

0,00%

516.000,00

516.000,00

0,00

0,00

100%

0,00%

0,00%

516.000,00

100,00%

12.486.990,71

12.486.990,71

1.543.751,74

723.738,83

100%

12,36%

5,80%

4.302.487,26

34,46%

TOTAL

0,00%

Font: Foment de Ciutat, SA.

Taula 15. Despesa corrent 2017
DESPESA CORRENT PLA DE
EXECUTAT /
PREV EXEC
%
%
%
% PREV EXE
BARRIS
PTO 2017
ASSIGNAT
ADJUDICAT
FRA
31/12/17
ASSIGNAT ADJUDICAT FACTURAT 31/12/17
COMISSIONAT SOLIDARITAT PROJ.
ALENCOOP
139.450,00
139.450,00
139.450,00
110.397,92
139.450,00
100%
100,00%
79,17%
100,00%
Barcelona Activa SA DIVERSOS
PROGRAMES
866.362,00
866.362,00
0,00
0,00
866.362,00
100%
0,00%
0,00%
100,00%
IMEB PROJ BAOBAB
159.000,00
159.000,00
159.000,00
159.000,00
159.000,00
100%
100,00%
100,00%
100,00%
CEB PROJ ENRIQUIDES
839.833,34
839.833,34
839.833,34
212.438,34
839.833,34
100%
100,00%
25,30%
100,00%
DTE NOU BARRIS ICI ZONA NORD
36.000,00
36.000,00
36.000,00
18.000,00
36.000,00
100%
100,00%
50,00%
100,00%
EXECUCIÓ FOMENT DE CIUTAT SA
2.289.354,66 2.289.354,66 1.656.334,00 1.341.630,54 2.289.354,66
100%
72,35%
58,60%
100,00%
TOTAL
4.330.000,00 4.330.000,00 2.830.617,34 1.841.466,79 4.330.000,00
100%
65,37%
42,53%
100,00%

Font: Foment de Ciutat, SA.
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2.4. Transversalitat de les actuacions
Les actuacions a realitzar en cada uns dels plans han estat definides a proposta de l’Ajuntament i a
través de complexos plans de participació ciutadana portats a terme en cada barri. El conjunt de les
actuacions previstes per cada Pla han acabat conformant els 10 projectes de Pla de Barris. Aquests
consten, en termes generals, 4 grans blocs, el contingut dels quals pot veure’s en la Taula 16. Cada un
dels projectes ha estat objecte d’una publicació, les quals han anat apareixent entre els mesos de
juliol de 2016 i octubre de 2017. A finals de l’any 2017 resta només per publicar el projecte del barri
de Roquetes. Igualment tots els projectes, amb els detall de les respectives actuacions són
accessibles a través de la xarxa.
Taula 16. Contingut general dels projectes del Pla de Barris
Bloc 1. Context
1. Context territorial del Pla de Barris
2. Eixos de Referència
3. Indicadors de vulnerabilitat
4. Objectius generals
5. Metodologia d’elaboració del Pla de Barris
Bloc 2. Elaboració del projecte d’intervenció
1. Àmbit d’actuació
2. Anàlisi
3. Diagnosi
4. D’altres plans actius i acció de govern
Bloc 3. Intervenció proposada
1. Objectius específics
2. Projectes motor
3. Propostes i accions
4. Pressupost per conceptes
5. Visió global
Bloc 4. Marc de producció, governança i desenvolupament
1. Gestió i governança
2. Participació i producció
3. Indicadors d’avaluació del projecte
4. Comunicació
Font: Plans de Barris, Ajuntament de Barcelona, 2016-2017.

Els deu plans de barri en curs s’han anat posant en marxa paulatinament a partir del mes de juny de
l’any 2016. Els tres primers projectes en endegar-se varen ser els de Trinitat Nova, Baró de Viver-Bon
Pastor i Besòs-Maresme. El darrer en iniciar-se ha estat el del barri de Roquetes, el mes d’octubre de
2017.
En total els Plans preveuen la realització de 384 actuacions, a raó d’unes 40 actuacions per barri. Les
actuacions han sigut classificades entre aquelles que es denominen projectes motor i les actuacions
ordinàries. Els primers són aquelles actuacions, que, en cada un dels camps d’actuació, poden tenir
una capacitat catalitzadora i d’arrossegament respecte la resta d’actuacions previstes. La
diferenciació entre projectes motor i la resta també ha de facilitar, a criteri de l’Ajuntament, la
divulgació i visualització del pla entre el veïnat.
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Pel què fa a la seva execució, de les 384 actuacions previstes en els nou plans que es troben
actualment en fase de desplegament8, el 78,38% ja han estat iniciades i la gran majoria (70%) ho han
fet al llarg de l’any 2017. Concretament, el segon i tercer trimestre han estat els que han concentrat
l’activació de més accions, amb 80 i 90 accions iniciades respectivament (Taula 17). Per a l’any vinent
se’n preveuen iniciar 43 (11,2%) i tan sols 2 restaran per desenvolupar el 2019.
Taula 17. Pla de Barris de Barcelona. Actuacions segons data d’inici
Trimestres
3T 2016

4T 2016

1T 2017

2T 2017

3T 2017

4T 2017

Mes d’inici

Accions

Total
Trimestre

setembre de 2016

10

octubre de 2016

14

novembre de 2016

3

desembre de 2016

4

gener de 2017

28

febrer de 2017

7

març de 2017

7

abril de 2017

20

maig de 2017

23

juny de 2017

37

juliol de 2017

29

agost de 2017

5

setembre de 2017

56

octubre de 2017

36

novembre de 2017

14

desembre de 2017

8

10

Total
Any
31

21
270
42

80

90

58

2018

43

2019

2

No especificat
Total

38
384

Font: Elaboració pròpia a partir de Foment de Ciutat, SA.

Si bé pràcticament el 80% de les accions han estat iniciades, un 21,6% encara es troben en fase de
definició, especialment rellevant és el cas del pla de Sant Genís dels Agudells i La Teixonera (45,5%) i
el Besòs i el Maresme (33,9%) (Taula 18). En canvi més de la meitat (53,6%) ja es troben en fase
d’execució. Els plans amb més accions en execució són el de Bon Pastor i Baró de Viver, La Verneda i
La Pau i Trinitat Vella, mentre que els que en tenen menys són Sant Genís dels Agudells i La
Teixonera, La Marina i Trinitat Nova. Així mateix, un 3,1% de les accions ja han estat acabades, la

8

El PdB de Roquetes encara es troba en fase de definició i per tant les accions previstes en aquest pla no estan
registrades en aquest càlcul.
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majoria de les quals corresponen al pla de Bon Pastor i Baró de Viver, mentre que un 13,5% encara
estan pendents d’iniciar-se, un 2,6% estan en espera i tan sols 5 accions s’han acabat descartant.

Taula 20. Estat de les accions per pla de barri
En definició
Pla de barri
El Besòs i el Maresme
El Bon Pastor i Baró de
Viver
La Marina
St. Genís i La Teixonera
La Verneda i la Pau
Raval Sud i Gòtic Sud
Trinitat Nova
Trinitat Vella
Zona Nord
Total

19 33,9%
7
7
15
2
11
7
7
8
83

11,9%
18,9%
45,5%
6,1%
27,5%
22,6%
18,9%
13,8%
21,6%

En execució
32
47
14
6
21
21
12
22
31
206

57,1%

Acabada
1

1,8%

79,7% 5
37,8%
18,2% 1
63,6% 2
52,5%
38,7% 1
59,5% 2
53,4%
53,6% 12

8,5%

Pendent
d'inici
2 3,6%

En espera

Descarta
da
1 1,8%

Sense
Tot
dades
al
1 1,8% 56

1

2,7%

7 17,5%
1 3,2%
2 5,4%

1
2

2,5%
6,5%

2 5,4%
9 27,3%
3 9,1%
0,0%
1 3,2%

2,6%

5

1,3%

13 35,1%
3,0% 2 6,1%
6,1% 5 15,2%
3,2%
5,4%

7
4
19
3,1% 52

22,6%
10,8%
32,8%
13,5% 10

16

59
37
33
33
40
31
37
58
4,2% 384

Font: Elaboració pròpia a partir de Foment de Ciutat, SA.

Totes les actuacions compreses en els plans de barri tenen un àmbit d’actuació assignat (Drets
socials, Educació, Activitat econòmica i Ecologia urbana). Per a avaluar la transversalitat efectiva del
Pla en el seu conjunt, resulta de molt d’interès observar la distribució dels nombre d’actuacions entre
els àmbits. Així, tal com es pot veure en la Taula 17, l’àmbit que concentra un nombre més alt
d’actuacions és el del Drets Socials que n’aplega gairebé el 40%. Pel seu costat, els àmbits d’Educació
i Medi Urbà representen, cadascun, prop d’un 25% de les actuacions. Menor nombre d’actuacions
figuren en l’àmbit d’activitat econòmica, amb un 10% del total. Convé contrastar aquests pesos
relatius amb els dels recursos assignats a cada camp, dels que s’ha parlat en l’apartat anterior.
Per tal de tenir una idea encara més completa de la transversalitat efectiva del Pla cal tenir en
compte així mateix que, tot i estar assignada a un àmbit concret, cada actuació es relaciona amb
d’altres subàmbits dins o fora del camp al que es troba adscrita. Així, tal i com es pot observar a la
Taula 20, totes les accions de tots els àmbits tenen relació amb tots els subàmbits amb només
l’excepció de tres casos. El subàmbit de “Comerç” només es treballa des d’Activitat Econòmica i
Drets Socials, “Mobilitat” es treballa des de tots els àmbits a excepció d’Educació i les accions que
corresponen a l’àmbit d’”Activitat Econòmica” no es treballen en l’àmbit escolar. Així doncs, les
accions contingudes en els diferents Plans de barri mostren un caràcter marcadament transversal, ja
que la majoria d’elles incideixen en altres subàmbits respecte al propi àmbit d’actuació de l’acció.
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Taula 22. Accions segons altres subàmbits amb els quals es relaciona9

Taula 21. Accions dels plans de barri segons àmbit i subàmbit
temàtic9

Àmbit i subàmbit de les accions
Àmbit de les accions
Altres subàmbits amb
quals es
relaciona l'acció
Comerç

Activitat
econòmica
15

Drets
socials
2

Economia social i
solidària
Ocupació

16

4

5

2

10

6

3

3

Cohesió i convivència

13

59

38

54

Cultura

3

40

12

46

Esports
Serveis socials

1
8

23
46

17
6

10
21

TIC

3

5

2

9

Equipaments

4

14

15

18

Espai públic

7

18

19

3

Habitatge

2

25

5

1

Mobilitat i accessos
Zones verdes

1
1

4
4

31
36

1

15

6

30

36

7

31

Àmbit escolar
Educació en el lleure

1

Ecologia
urbana

Educació

Nombre
d’accions

Drets socials
Altres
Cohesió i convivència
Cultura
Esports
Salut
Serveis Socials
TIC
Sense assignació
Educació
Altres
Àmbit escolar
Educació en el lleure
Sense assignació
Ecologia urbana
Altres
Equipaments
Espai Públic
Habitatge
Mobilitat i accessos
Zones Verdes
Sense assignació
Activitat econòmica
Altres
Comerç
Economia Social i Solidària
Ocupació
Sense assignació
Total general

148
10
53
8
9
37
6
4
21
93
9
37
34
13
96
2
17
43
6
7
3
18
47
4
6
10
21
6
384

%
38,54%
6,76%
35,81%
5,41%
6,08%
25,00%
4,05%
2,70%
14,19%
24,22%
9,68%
39,78%
36,56%
13,98%
25,00%
2,08%
17,71%
44,79%
6,25%
7,29%
3,13%
18,75%
12,24%
8,51%
12,77%
21,28%
44,68%
12,77%
100%

Font:
Elaboració pròpia a partir de Foment de Ciutat, SA.

9

No s’hi inclouen les accions del Pla de Roquetes.
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CONSIDERACIONS I RECOMANACIONS
1. Les prop de 400 actuacions previstes representen per mitjana unes 40 actuacions per a cada
un dels plans i, amb un horitzó de desplegament de 4 anys, signifiquen una aposta certament
ambiciosa. Davant un volum tant nombrós d’actuacions, la selecció d’una sèrie de projectes
motor que permetin catalitzar i fer més visibles el conjunt de les actuacions en cada barri
sembla una estratègia enraonada.
2. Així mateix, per tal de fer el seguiment i evidenciar l’avenç de les actuacions el Consell
considera que seria molt convenient elaborar anualment una memòria de les accions dutes a
terme en cada barri. Aquestes memòries haurien de posar especial esment, -per la seva
significació i el seu caràcter innovador- en els projectes motor que s’estan duent a terme. El
resum de les memòries de tots els plans, oportunament harmonitzada i complementada,
podria constituir la memòria anual del pla de barris de Barcelona.
3. L’anàlisi de la distribució de les actuacions entre els quatre camps temàtics permet
complementar i matisar les dades que es deriven la distribució dels recursos. Així, les
actuacions en drets civils i educació representen dos terços del total i les d’ecologia urbana,
tot i requerir el 46% dels recursos, són tot just una de cada quatre. Dins d’aquest darrer àmbit
seria molt convenient incorporar un major detall pel que fa a la classificació de les actuacions
en subàmbits, tot singularitzant aquelles que tenen relació específica amb la millora
ambiental (energia, adaptació al canvi climàtic i d’altres).
4. L’estat en el que es troben les actuacions a realitzar permet també complementar les dades
d’inversió i despesa. El fet que 4 de cada 5 de les actuacions previstes estigui ja iniciada indica
ben clarament que el pla, tot i el limitat volum de recursos emprats fins ara, es troba en plena
fase d’execució. De nou, aquestes dades assenyalen la importància que tindran per a l’èxit del
pla els exercicis 2018 i 2019.
5. Finalment, per a dos camps concrets –educació i habitatge- el Consell assessor ha efectuat
sengles debats monogràfics. En els propers mesos es realitzaran d’altres debats similars
relatius a d’altres camps. Tanmateix, es considera convenient avançar aquí les conclusions
principals per aquests dos primers temes. Pel que fa a educació, d’acord amb els criteris
publicats, el Consell ha considerat recomanable tenir en compte tres principis:
a. La necessitat d’exercir una certa discriminació positiva pel que fa a la dotació
d’equipaments i recursos educatius dels barris vulnerables.
b. La possibilitat que a través de l’escola es complementin les algunes actuacions en
matèria de salut, alimentació i atenció social destinades a la població en situació de
risc.
c. La voluntat que les institucions educatives esdevinguin no només centres formatius
sinó també focus d’irradiació cultural que ajudin a conferir cohesió i identitat als
barris.
A partir d’aquestes premisses el Consell ha valorat positivament les iniciatives educatives
desenvolupades en connexió al pla de barris, en particular: la reforma de centres educatius
per a la constitució d’instituts-escola, l’impuls rebut per la iniciativa escoles enriquides i
l’extensió de l’educació en el lleure (projecte baobab i d’altres). Així mateix ha assenyalat la
necessitat de desenvolupar un sistema d’indicadors específics per avaluar l’impacte
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d’aquestes iniciatives, tot emprant tant indicadors clàssics –com ara les taxes d’absentisme,
l’èxit acadèmic o la transició al món laboral- com d’altres relatius a la relació entre barri i
escola –població escolaritzada al barri vs. Població del barri en edat escolar o relació escola
amb la vida ciutadana i associativa del barri. Finalment, el Consell fa notar la conveniència de
donar suport i coordinació a tots els equips docents que estan impulsant els projectes
educatius innovadors en cada un dels barris del pla.
6. Pel què fa a la relació entre pla de barris i habitatge el Consell ha establert també com a
criteri els principis següents:
a. La necessitat de considerar la política d’habitatge un complement indispensable i
inseparable del pla de barris, tant per assegurar el dret a l’habitatge de la població,
com per governar les transformacions que puguin derivar-se de l’aplicació el pla.
b. La conveniència de treballar simultàniament en els barris objecte del pla en tres
vessants diversos: l’habitatge buit, la gestió del parc construït i la promoció de noves
unitat d’habitatge social.
c. El requeriment d’adoptar una perspectiva metropolitana en tot allò que es refereix a
la política d’habitatge.
A partir d’aquestes premisses, el Consell considera molt convenient l’adopció, en l’àmbit del
pla, de les actuacions següents: la cooperació amb les organitzacions del tercer sector i els
moviments ciutadans per a la gestió de les situacions d’emergència habitacional i la
problemàtica de l’habitatge buit; la gestió d’una part del parc a través del programa de
finques d’alta complexitat; la creació de l’observatori metropolità d’habitatge i les iniciatives
de promoció d’habitatge social a escala municipal i metropolitana. Així mateix, el Consell ha
recomanat considerar dues mesures complementàries: la delimitació d’àrees de rehabilitació
i d’àrees de tempteig i retracte en tots els àmbits objecte de desenvolupament del pla de
barris, així com la inclusió de reserves obligatòries d’habitatge protegit en tota remodelació
sobre sòl urbà que superi determinada grandària .
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2.5. Col·laboració interadministrativa
Un altres dels trets característics del Pla de barris és la voluntat d’establir formes de col·laboració
interadministrativa, ja sigui amb municipis veïns, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de
Barcelona, la Generalitat de Catalunya o altres institucions estatals i europees.
Val a dir que fins al moment no s’han desenvolupat acords generals amb altres municipis i o
institucions de caràcter supramunicipal. Tanmateix, en el cas dels barris del Besòs, els ajuntaments
de l’àrea (Barcelona, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià del Besòs i
Badalona) han manifestat la seva voluntat de coordinar-se per tal de promoure actuacions de
conjunt. A aquests efectes pot contribuir l’existència del Consorci del Besòs, creat ja fa uns anys.
D’altra banda, alguns dels barris objecte del pla han rebut finançament europeu per desplegar-hi
programes específics. Aquest és el cas dels barris de l’eix Besòs, on des de l’àrea de Drets Socials de
l’Ajuntament s’hi està impulsant el projecte pilot B-MINCOME, cofinançat pel programa Urban
Innovative Actions de la UE, i des de l’Àrea d’Ecologia Urbana s’hi desplega l’Estratègia de
Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI) en el marc del Programa FEDER.
Una altra via de cooperació interadministrativa existent és a través dels Consorcis (com el
d’Ensenyament) en el qual la Generalitat de Catalunya es troba representada.
Tanmateix, com s’ha dit, la cooperació administrativa en el desenvolupament del Pla és un aspecte
encara a desenvolupar.

CONSIDERACIONS I RECOMANACIONS
1. La segregació urbana és un fenomen d’abast metropolità, ja que els factors i les dinàmiques
que la generen tenen principalment aquesta escala de referència. Per tant, per tal de ser
efectiva, tota política de rehabilitació urbana que persegueixi finalitats redistributives ha de
plantejar-se de manera inevitable de treballar a aquest nivell d’escala.
2. La situació administrativa de l’àmbit metropolità barceloní –tant pel què fa a l’àmbit
estricte de l’àrea metropolitana, com en aquell més ampli de la regió metropolitana- ofereix
instruments força limitats per al desplegament de polítiques metropolitanes de
rehabilitació. D’altra banda, la interrupció, a partir de l’any 2011 per part del govern de la
Generalitat del desenvolupament de la Llei de barris i àrees urbanes que requereixen
d’atenció especial va privar d’un instrument de cooperació interadministrativa que havia
funcionat de manera enraonadament adequada.
3. En aquest context, els esforços de l’Ajuntament de Barcelona per promoure un pla de barris
propi i per cercar acords amb d’altres administracions per tal de portar-lo endavant
semblen una iniciativa encomiable. Tanmateix, pel que fa a la cooperació administrativa,
els resultats obtinguts fins a la data són força limitats.
4. El primer objectiu en aquest camp hauria de ser enfortir la cooperació amb el municipis
veïns. Així, semblaria molt convenient que l’estratègia de l’eix Besòs establerta en el
municipi de Barcelona pogués integrar la resta dels municipis de la riba del riu a partir de

44

Consell Assessor del Pla de Barris de Barcelona

l’estret de Montcada. Un actiu important per al desenvolupament d’aquesta cooperació
podria ser el consorci del Besòs, ja existent. D’altra banda, en el marc de la definició de les
estratègies dels eixos litoral i muntanya-turons, caldria explorar les possibilitats d’establir
estratègies conjuntes amb els ajuntaments de L’Hospitalet i el prat, per una banda, i amb el
conjunt de municipis integrats en el consorci de Collserola, per l’altra.
5. Per altra costat, sembla imprescindible que l’Ajuntament reclami tant a l’Àrea
Metropolitana com a la Generalitat de Catalunya l’endegament de polítiques de
regeneració i rehabilitació urbana que permetin inserir els propis esforços en un impuls
comú de renovació i equitat a escala metropolitana i catalana. Podria suggerir-se així
mateix que el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona adopti com una de les seves línies de
treball el tema de la rehabilitació, per tal d’impulsar el debat i l’actuació metropolitana en
aquest camp.
6. Pel que fa específicament a la qüestió dels recursos necessaris per a les polítiques de
rehabilitació a la ciutat, el Consell considera que l’ajuntament té tota la legitimitat per
reclamar la col·laboració en aquest camp de la Generalitat de Catalunya, l’estat espanyol i
les institucions europees. L’evolució i les condicions de vida en els barris de Barcelona no són
de cap manera un tema únicament barceloní, sinó que concerneix de manera directa la
metròpoli i Catalunya en el seu conjunt, i té incidència tant a escala ibèrica com europea.
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2.6. Apoderament veïnal i enfortiment de la xarxa associativa
El següent objectiu del Pla de barris al que ha de referir-se el present informe és el de l’apoderament
veïnal i el reforç i protagonisme de la xarxa associativa i d’entitats dels barris, a la que, com s’ha dit,
els impulsors del Pla han volgut donar una rellevància especial. Així, s’ha volgut que la implicació dels
veïns fos present no només en la fase de diagnosi i definició dels objectius de cada Pla concret, sinó
també en el seu seguiment i gestió.
Per a afavorir la implicació del veïnat a l’hora de definir i executar les accions del pla de barri s’han
desenvolupat diverses estratègies. En primer lloc, com ja s’ha indicat, el contingut de cada un dels
Plans ha estat definit a través de processos participatius de caràcter general que han volgut establir
tant la diagnosi compartida de la situació del barri com els objectius i les actuacions a realitzar.
Una vegada definits els Plans s’han organitzat, tal com s’ha dit, grups impulsors en cadascun dels
plans de barri, amb representació tant de l’administració municipal com de les entitats del barri. El
detall de la seva composició i de les entitats representades por veure’s en la Taula 23. En els nou
primers plans desenvolupats, la mitjana d’entitats representades en cada grup impulsor és de més de
12.
Taula 23. Grups impulsor dels plans de barri
Plans de barri

Membres

El Besòs i el Maresme

20

Entitats
representades
11

El Bon Pastor i Baró de Viver

18

15

La Marina

10

9

St. Genís i La Teixonera

40

16

La Verneda i la Pau

24

17

Raval Sud i Gòtic Sud

19

10

Trinitat Nova

6

4

Trinitat Vella

22

17

Zona Nord

25

12

Font: Elaboració pròpia a partir de Foment de Ciutat, SA.

Una altra estratègia de participació complementària ha estat desplegar 12 processos participatius
associats a accions concretes, la majoria dels quals orientades a la remodelació de l’espai públic i la
millora dels accessos i la mobilitat (Taula 24). Així mateix, hi ha previst desenvolupar 7 processos
participatius més que estan encara pendents d’iniciar. En tercer lloc, en el marc de cada pla es
realitzaran a partir de l’octubre deu marxes exploratòries, una activitat dissenyada conjuntament
amb el departament de Transversalitat de gènere. Una estratègia que respon tant a l’objectiu del pla
de barris de reforçar la xarxa associativa i l’apoderament veïnal, com a la col·laboració intraadministrativa.
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Taula 24. Processos participatius dels plans de barri
Pla de barri

Procés participatiu

Persones
participants
43
320

Entitats i
equipaments
17
1

El Besòs i el Maresme
El Bon Pastor i Baró
de Viver

Remodelació d'Alfons el Magnànim
Millora de la plaça Mossèn Cortines

210

15

Remodelació de jardins de la
Mediterrània
Millora de les places de La Teixonera

28

19

40

6

73
75
260
66

8
15

Trinitat Nova

Remodelació de via Trajana i Binèfar
Remodelació de Voltes d'en Cirés
Rambla del Raval
Feixes

40

7

Trinitat Vella
Zona Nord

Reordenació dels interiors d’illa
Aiguablava
Camí de ronda
Remodelació de la zona esportiva

37
41

10
10

Carrer Caracas

La Marina
St. Genís i La
Teixonera
La Verneda i la Pau
Raval Sud i Gòtic Sud

4

Estat
Tancat
Retorn i
tancament
Retorn i
tancament
Tancat
Obert
Obert
Obert
Obert
Retorn i
tancament
Tancat
Obert
Tancat

Font: Elaboració pròpia a partir de Foment de Ciutat, SA.

La tercera estratègia implementada ha estat la coproducció de les actuacions amb d’altres actors. En
aquest cas, és rellevant destacar que el 61,4% de les accions han estat co-produïdes amb ens públics,
ja siguin àrees o districtes de l’Ajuntament, empreses públiques o consorcis, el 39% amb veïns i
veïnes, el 34,3% pel Tercer Sector i el 26,5% per a ens privats. Així mateix, en la majoria dels casos la
coproducció de les accions s’ha dut a terme amb actors diversos i, per contra, són la minoria les
accions que estan produïdes per un sol actor, destacant els ens públics que produeixen el 15,6% de
les accions de forma exclusiva (Taula 25 i 26).
Taula 25. Actors amb els que s’estan co-produint les actuacions
Actors
3r sector
Ens públics
Ens privats
Veïns i veïnes

Accions
132
34,38%
236
61,46%
102
26,56%
150
39,06%

Font: Elaboració pròpia a partir de Foment de Ciutat, SA.
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Taula 26. Combinacions d’actors amb els que l’Ajuntament està co-produint les actuacions
Actors
Tercer sector
Tercer sector i Ens privats
Tercer sector i Ens privats i Ens públics
Tercer sector i Ens públics
Ens privats
Ens privats i Ens públics
Ens públics
Veïns i veïnes
Veïns i veïnes i 3r sector
Veïns i veïnes i 3r sector i Ens privats
Veïns i veïnes i 3r sector i Ens privats i Ens públics
Veïns i veïnes i 3r sector i Ens públics
Veïns i veïnes i Ens privats
Veïns i veïnes i Ens privats i Ens públics
Veïns i veïnes i Ens públics
No s’especifica
Total general

14
5
21
19
8
20
60
22
7
3
29
34
1
15
39
87
384

Nombre
3,65%
1,30%
5,47%
4,95%
2,08%
5,21%
15,63%
5,73%
1,82%
0,78%
7,55%
8,85%
0,26%
3,91%
10,16%
22,66%
100%

Font: Elaboració pròpia a partir de Foment de Ciutat, SA.

CONSIDERACIONS I RECOMANACIONS
1. El Consell considera del tot adequada la voluntat de l’ajuntament de implicar la ciutadania en
el disseny i desenvolupament del pla. Així, en establir els criteris per al desenvolupament de la
iniciativa, el Consell ha afirmat que el veïnat ha de ser no només destinatari sinó també
protagonista principal de les polítiques de rehabilitació.
2. Semblen, per això, oportuns els processos de participació endegats a l’hora de definir la
diagnosi de partida, els objectius i les actuacions a desenvolupar en cada un dels barris
concernits. Les iniciatives de participació associades a actuacions concretes semblen també
de força interès i serà segurament convenient estendre-les a d’altres àmbits del pla. Així
mateix, per tal de capitalitzar les experiències i millorar la qualitat dels processos futurs
sembla especialment necessària l’avaluació dels exercicis de participació aconduïts fins ara.
3. Particularment innovadora ha de considerar-se la voluntat de co-produir les polítiques amb el
teixit veïnal, associatiu i institucional present en cada barri. Aquesta voluntat s’ha concretat
en la majoria de les actuacions desenvolupades fins a la data, de tal manera que seria difícil
trobar antecedents per a un esforç de gestió conjunta d’aquest volum en les polítiques
urbanes aplicades a Catalunya.
4. Degut precisament a aquest caràcter innovador, el Consell considera necessari afinar tant
com sigui possible la definició d’allò que els impulsors del pla entenen per co-producció i el
caràcter de les actuacions que se’n deriven. Sembla també necessari analitzar les dificultats
que aquestes noves formes de gestió poden comportar tant en l’àmbit de l’administració
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(contractació, seguiment, etc.) Com de la ciutadania (vigor del teixit associatiu, presència
d’iniciatives d’innovació social, etc.).
5. La concreció de la intervenció del teixit associatiu veïnal a través dels grups impulsors de cada
barri constitueix així mateix una novetat en el camp de la governança de les polítiques
urbanes que consolida i amplia l’experiència de la participació veïnal en els comitès
d’avaluació i seguiment de la Llei de barris catalana. A efectes de capitalitzar aquesta
innovació seria molt convenient fer un seguiment atent del seu funcionament i rendiment.
6. La intervenció de la ciutadania en una iniciativa com la del pla de barris requereix no només
d’una decidida voluntat per part de l’Ajuntament, sinó també d’una robusta organització
veïnal. El Consell considera convenient de demanar-se si aquest segon requisit es dóna en tots
els barris i, en cas contrari, d’explorar quines són les accions que caldria emprendre, des de
les institucions i des de la ciutadania, per tal de pal·liar aquesta carència. En aquest sentit, el
Consell considera necessari mantenir permanentment informat del desenvolupament del pla
el teixit associatiu veïnal de la ciutat en el seu conjunt.

2.7. Capitalització i avaluació
Pel què respecte a l’avaluació, Foment de Ciutat ha realitzat dos encàrrecs a dues entitats externes,
l’agència IVÀLUA i la consultora iLabso. La primera ha tingut cura de l’elaboració del mètode
d’avaluació i l’establiment d’un sistema d’indicadors, mentre que la segona s’ocuparà de l’aplicació
pràctica de l’avaluació.
En el cas d’IVÀLUA10 s’ha elaborat in sistema complex d’indicadors relatius als inputs (recursos),
outputs (productes) i outcomes (resultats) del Pla de Barris. Aquests indicadors són aplicables a cada
un dels quatre grans àmbits temàtics que configuren el Pla i permeten avaluar els objectius detallats
de cada un d’aquests àmbits, les propostes que cerquen de desenvolupar-los i les accions tipus
destinades a dur-les a la pràctica. Així mateix, IVÀLUA va realitzar un informe qualitatiu sobre el
procés d’impuls i inici de les actuacions del Pla11, basat, en molt bona mesura, en entrevistes amb els
tècnics que l’han dut a terme. L’informe qualitat inclou així mateix com exemple l’anàlisi de tres
accions concretes dutes a terme en aquells mateixos mesos: el projecte Baobab (PdB Bon Pastor i
Baró de Viver), el projecte de Institut-Escola Sant Jordi (PdB Trinitat Nova) i l’impuls de la Cooperativa
Gregal (PdB Besòs-Maresme).
La concreció i aplicació dels indicadors proposats per IVÀLUA ha estat encomanda a la consultora
iLabso que ha realitzat una primera proposta de treball12. És voluntat de Foment de Ciutat que

10

IVÀLUA. Institut Català per a l’Avaluació de les Polítiques Públiques, Sistema d’indicadors per al seguiment del
Pla de Barris, desembre 2016.
11
IVÀLUA. Institut Català per a l’Avaluació de les Polítiques Públiques, Plantejaments i potencialitats del Pla de
Barris. Informe qualitatiu, desembre 2016.
12
iLabso, Proposta de treball per a la definició, concreció i validació dels indicadors d’avaluació dels plans de
barris de Barcelona, juliol 2017.
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aquesta avaluació pugui ser obtinguda no només al final de les actuacions sinó també durant la seva
execució, de tal manera que serveixi per orientar-les i, eventualment, corregir errors i desviacions.
Un altre aspecte de la capitalització del Pla són les activitats de formació, divulgació i recerca a les
que s’ha fet referència en l’apartat dedicat a les tasques del Consell Assessor. Finalment, pel què fa a
les accions de comunicació del Pla de barris, entre juny 2016 i setembre 2017 s’han realitzat sis rodes
de premsa, s’han produït tres versions del web del Pla, les quals contenen actualment
aproximadament 100 notícies, i s’han produït vídeos tant de caràcter genèric (2) com específic per a
cada pla o per projectes concrets (6 realitzats i 4 en preparació). A banda, s’han realitzat les
presentacions nou presentacions a 9 barris diferents a través de l’organització d’esdeveniments
festius en el marc d’actes que tenen lloc al barri, tot aprofitant els recursos del barri per a la
producció dels esdeveniments i en coordinació amb els periodistes del barri. Així mateix, s’ha produït
tot una sèrie de material de comunicació: un manual gràfic, els llibres amb la publicació de cada pla,
materials comunicatius de cada pla (tríptics, plafons, audiovisuals, merchandising,...), així com
materials específics per a convocatòries de processos participatius.

CONSIDERACIONS I RECOMANACIONS
1. L’avaluació del Pla de barris és una part indestriable de la iniciativa. Ha de tenir quatre
finalitats essencials: contribuir a definir els objectius de la política de rehabilitació, en fixar els
paràmetres a partir dels quals ha de ser avaluada; ajudar a orientar la iniciativa durant la
seva implementació tot corregint, si cal, eventuals errors i desviacions; rendir comptes sobre
els recursos emprats i els objectius assolits; i capitalitzar l’experiència.
2. Els ensenyaments derivats de la Llei de barris i d’altres experiències mostren que l’haver
encomanat l’avaluació entitats externes a l’administració municipal pot ser una bona
estratègia per tal d’obtenir una avaluació ponderada, útil i creïble. Tanmateix, aquesta opció
no ha de ser obstacle per a l’establiment de mecanismes de seguiment i avaluació de
caràcter permanent, tant en el si de l’administració municipal com en els grups impulsors de
cada barri. En el desenvolupament de la llei de barris es va mostrar particularment útil
l’elaboració, presentació i debat d’informes anuals de seguiment en relació a les actuacions
de cada barri. Com s’ha esmentat més amunt, podria considerar-se la possibilitat de seguir
una estratègia anàloga per al pla de barris de Barcelona.
3. L’avaluació final resulta essencial per al rendiment de comptes i la capitalització, però per a
l’orientació de la política és fonamental la realització d’una avaluació “in itinere”. El consell
assessor ha assenyalat en els seus criteris la necessitat de posar especial atenció en aquesta
activitat i considera molt necessària la interacció continuada entre les entitats avaluadores i
els executors del pla en el si de l’administració municipal.
4. Finalment, els programes de formació resulten una necessitat especialment important, no
només per tal de capacitar aquells que –des de l’administració o el veïnat- participen en el
desenvolupament del pla, sinó també per al debat, formalització i capitalització de la política
en curs. En aquest sentit, el Consell considera que la formació ha de ser una activitat
permanent al llarg de tot el desenvolupament del pla. De la mateixa manera, la celebració de
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jornades d’estudi i debat, així com de recerques acadèmiques sobre la rehabilitació a
Barcelona ha de ser considerada com a part fonamental del pla de barris, essencial per a
extreure’n les oportunes ensenyances i superar críticament les seves eventuals limitacions.
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3. Consideracions i recomanacions
S’inclouen a continuació, com a sumari, les consideració i recomanacions efectuades pel Consell
Assessor en cada un dels apartats del present informe.

Organització i governança del Pla
I
Un dels reptes principals del pla de barris és assegurar la transversalitat de les
actuacions, com a garantia d’eficàcia i durabilitat. L’estructura sectorial de les
administracions públiques podria constituir un impediment per assolir aquesta
transversalitat. Sembla, doncs, particularment oportuna la creació d’un comitè de
pilotatge amb la participació de totes les instàncies concernides a l’interior de
l’administració municipal. El Consell considera que l’interès d’aquestes formes
innovadores de funcionament supera l’abast estricte del pla de barris, de manera
que les ensenyances que es derivin de l’experiència poden resultar d’utilitat per a
d’altres iniciatives de l’administració pública barcelonina i catalana.

II
Una altra de les dificultats per al desplegament del pla podria procedir de la
dificultat d’acompassar i coordinar les actuacions entre els serveis centrals de
l’ajuntament i les administracions de districte. En aquest sentit sembla també
oportuna la creació d’una estructura –les taules de districte- que cerca de
propiciar la integració d’ambdós àmbits administratius.

III
La constitució dels grups impulsors en cada barri per a l’impuls i la coproducció de
les actuacions constitueix sens dubte una de les innovacions principals del pla de
barris respecte experiències anteriors de rehabilitació urbana. Caldrà seguir amb
especial atenció el rendiment d’aquestes iniciatives innovadores per tal de
comprovar la capacitat de l’administració d’encaixar-les en el seu funcionament i
de les instàncies veïnals de prendre-hi part de manera efectiva.

IV
El fet de confiar les tasques d’execució del pla a una societat municipal i la creació
en el seu si de les provisions necessàries per a desenvolupar-les sembla prou
justificat per la necessitat d’agilitat administrativa i unitat de propòsit en la
gestió. En tot cas, cal garantir l’enllaç entre l’administració municipal i foment de
ciutat.
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Àrees concernides
V
Els criteris de selecció emprats semblen adequats i han permès integrar al pla prop
de tres quartes parts de les seccions censals que presenten les situacions de major
vulnerabilitat social de la ciutat. El percentatge de població beneficiària del Pla de
barris en el primer any de la seva execució a Barcelona (12,6% de la ciutat)
s’apropa ja al pes sobre la població catalana que representaven els barris acollits
a la Llei de barris de Catalunya al cap de set anys de desplegament d’aquella llei
(13,5%). Hagut a compte que, com ha expressat de manera reiterada el Consell,
l’execució del pla hauria de perllongar-se durant diversos mandats, es tracta sens
dubte d’un inici ambiciós i de gran abast.

VI
D’altra banda, els barris amb índexos de vulnerabilitat elevat que han quedat fora
de la selecció han estat objecte, en la pràctica totalitat dels casos d’operacions de
rehabilitació anteriors. Així mateix, la inclusió d’alguns barris que no presenten
índexos excessivament elevats de vulnerabilitat es pot explicar per les seves
dificultats d’accessibilitat, l’existència de problemàtiques urbanístiques
especifiques i criteris d’oportunitat pel què fa al conjunt de les actuacions en curs.

VII
Tanmateix, de cara a l’eventual ampliació de l’aplicació del pla de barris a
posteriors mandats municipals, sembla convenient de considerar la inclusió
d’àrees que, tot i haver estat objecte d’intervencions de rehabilitació anteriors,
continuen concentrant importants problemàtiques socials. La pugna contra la
segregació urbana i els seus efectes ha de ser considerada per les administracions
una tasca continuada que no pot donar-se per resolta a través d’intervencions
temporalment limitades.

VIII
Una de les innovacions més notables del pla de barris respecte d’altres
experiències anteriors de rehabilitació urbana a Catalunya (projectes URBAN, llei
de barris) és la voluntat d’integrar els projectes en eixos urbans més amplis.
Aquesta decisió obre, en principi, possibilitats de combinar les actuacions a
diversos nivells d’escala i temporals, així com combinar-les amb polítiques
infraestructurals i econòmiques. Tanmateix, la seva efectivitat requeriria de
l’existència d’estratègies territorials, disponibilitat de recursos i instàncies de
gestió efectives per a cada un dels eixos definits. Aquestes existeixen en el cas de
l’eix Besòs, que és també el que presenta una major continuïtat territorial, però no
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pas (o no amb la mateixa claredat) en el cas de l’eix litoral i l’eix muntanya-turons.
Semblaria convenient perfilar millor les estratègies d’aquests dos eixos i, en la
mesura que això sigui possible, dotar-los dels recursos i formes de gestió
adequades.

Dotació de recursos extraordinaris i específics
IX
La mitjana de recursos assignada a cada barri (13 milions d’€) sembla enraonada,
d’acord amb el període d’execució previst i els recursos disponibles. En aquest
sentit cal recordar que la mitjana de recursos assignats en els projectes de la llei
de barris en el període 2004-2010 fou de 9.400.000 €. Així, el pla de barris de
Barcelona estaria ara destinant per mitjana prop d’un 40% més de recursos que
els que la mitjana dels projectes acollits a la llei de barris. Tanmateix, en la
comparació cal tenir en compte que part important dels projectes de la llei de
barris es referien a centres històrics de viles petites i mitjanes de Catalunya i
requerien menor volum de recursos.

X
Les diferències en la despesa per càpita entre els diversos barris tenen relació
sobretot amb la grandària poblacional de cada àmbit (en el sentit que és inferior
en els barris més poblats). També s’expliquen per l’existència de problemàtiques
específiques i d’inversions de caràcter singular en el camps d’equipaments socials,
educació o medi urbà.

XI
Les iniciatives de rehabilitació, si són raonablement exitoses, solen atraure
recursos addicionals cap a les àrees objecte de les actuacions. En aquest sentit, el
Consell considera molt recomanable per a l’avaluació del pla que l’ajuntament
tracti de quantificar el conjunt de la inversió públic i privada de caràcter
addicional induïda en cada barri pel desenvolupament del pla.

XII
En avaluar la transversalitat del pla cal tenir en compte dos aspectes: el nombre
d’actuacions previstes en cada àmbit temàtic d’actuació –del que es parlarà tot
seguit- i el volum de recursos que se’ls assigna. Pel que fa a l’assignació de
recursos a cada camp, destaca el major pes relatiu de l’àmbit denominat ecologia
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urbana (46,4%). Aquest és comparable amb el que varen tenir els camps de medi
urbà i sostenibilitat en els projectes de llei de barris assignats en el període 20042009 (49,3%) i pot explicar-se pel volum d’inversió física que es concentra en
aquest àmbit.

XIII
En canvi, allò què suposa una innovació molt destacable del Pla de barris de
Barcelona respecte les iniciatives anteriors de rehabilitació urbana és el fet que 1
de cada 5 euros assignats es destini a educació. Es tracta sens dubte d’un tret
encomiable que dóna mostra de la voluntat de transversalitat del pla objecte del
present informe.

XIV
Les actuacions relatives a la promoció d’activitat econòmica concentren un volum
més limitat de recursos. A la llum d’experiències anteriors -com per exemple la de
“treball als barris” desenvolupada pel departament de treball de la Generalitatpodria estudiar-se la possibilitat d’atreure recursos complementaris cap a aquest
àmbit.

XV
El volum de recursos executat en el període juny 2016-novembre 2017 és encara
reduït respecte el muntant total previst en el pla. De fet representa tot just 4,3%
de la inversió i del 14,4% de la despesa corrent prevista d’aplicar en els barris
acollits al programa. En part aquesta limitació es deriva de les mateixes previsions
del pla (que assigna el gruix dels recursos als anys 2018 i 2019) i en part als
retards en l’execució de les inversions. El retard en les inversions és una situació
comuna en molts dels projectes executats per les administracions públiques
catalanes i espanyoles i va afectar també de manera important bona part dels
projectes executats en la llei de barris. De tota manera, cal tenir en compte
aquestes desviacions, per tal d’evitar que puguin resultar en tensions
pressupostàries en exercicis posteriors. També obliga a focalitzar l’atenció del pla
en els anys 2018 i 2019 que hauran de ser clau per a l’acompliment de les
previsions inicials.
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Transversalitat de les actuacions
XVI
Les prop de 400 actuacions previstes representen per mitjana unes 40 actuacions
per a cada un dels plans i, amb un horitzó de desplegament de 4 anys, signifiquen
una aposta certament ambiciosa. En aquest context i davant un volum tant
nombrós d’actuacions, la selecció d’una sèrie de projectes motor que permetin
catalitzar i fer més visibles el conjunt de les actuacions en cada barri sembla una
estratègia enraonada.

XVII
Així mateix, per tal de fer el seguiment i evidenciar l’avenç de les actuacions el
Consell considera que seria molt convenient elaborar anualment una memòria de
les accions dutes a terme en cada barri. Aquestes memòries haurien de posar
especial esment, -per la seva significació i el seu caràcter innovador- en els
projectes motor que s’estan duent a terme. El resum de les memòries de tots els
plans, oportunament harmonitzada i complementada, podria constituir la
memòria anual del pla de barris de Barcelona.

XVIII
L’anàlisi de la distribució de les actuacions entre els quatre camps temàtics
permet complementar i matisar les dades que es deriven la distribució dels
recursos. Així, les actuacions en drets civils i educació representen dos terços del
total i les d’ecologia urbana, tot i requerir el 46% dels recursos, són tot just una de
cada quatre. Dins d’aquest darrer àmbit seria molt convenient incorporar un
major detall pel que fa a la classificació de les actuacions en subàmbits, tot
singularitzant aquelles que tenen relació específica amb la millora ambiental
(energia, adaptació al canvi climàtic i d’altres).

XIX
L’estat en el que es troben les actuacions a realitzar permet també complementar
les dades d’inversió i despesa. El fet que 4 de cada 5 de les actuacions previstes
estigui ja iniciada indica ben clarament que el pla, tot i el limitat volum de
recursos emprats fins ara, es troba en plena fase d’execució. De nou, aquestes
dades assenyalen la importància que tindran per a l’èxit del pla els exercicis 2018 i
2019.

XX
Finalment, per a dos camps concrets –educació i habitatge- el Consell assessor ha
efectuat sengles debats monogràfics. En els propers mesos es realitzaran d’altres
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debats similars relatius a d’altres camps. Tanmateix es considera convenient
avançar aquí les conclusions principals per aquests dos primers temes. Pel que fa a
educació, d’acord amb els criteris publicats, el Consell ha considerat recomanable
tenir en compte tres principis:
a. La necessitat d’exercir una certa discriminació positiva pel que fa a la
dotació d’equipaments i recursos educatius dels barris vulnerables.
b. La possibilitat que a través de l’escola es complementin les algunes
actuacions en matèria de salut, alimentació i atenció social destinades a
la població en situació de risc.
c. La voluntat que les institucions educatives esdevinguin no només centres
formatius sinó també focus d’irradiació cultural que ajudin a conferir
cohesió i identitat als barris.
A partir d’aquestes premisses el Consell ha valorat positivament les iniciatives
educatives desenvolupades en connexió al pla de barris, en particular: la reforma
de centres educatius per a la constitució d’instituts-escola, l’impuls rebut per la
iniciativa escoles enriquides i l’extensió de l’educació en el lleure (projecte baobab
i d’altres). Així mateix ha assenyalat la necessitat de desenvolupar un sistema
d’indicadors específics per avaluar l’impacte d’aquestes iniciatives, tot emprant
tant indicadors clàssics –com ara les taxes d’absentisme, l’èxit acadèmic o la
transició al món laboral- com d’altres relatius a la relació entre barri i escola –
població escolaritzada al barri vs. població del barri en edat escolar o relació
escola amb la vida ciutadana i associativa del barri. Finalment, el Consell fa notar
la conveniència de donar suport i coordinació a tots els equips docents que estan
impulsant els projectes educatius innovadors en cada un dels barris del pla..

XXI
Pel què fa a la relació entre pla de barris i habitatge el Consell ha establert també
com a criteri els principis següents:
a. La necessitat de considerar la política d’habitatge un complement
indispensable i inseparable del pla de barris, tant per assegurar el dret a
l’habitatge de la població, com per governar les transformacions que
puguin derivar-se de l’aplicació el pla.
b. La conveniència de treballar simultàniament en els barris objecte del pla
en tres vessants diversos: l’habitatge buit, la gestió del parc construït i la
promoció de noves unitat d’habitatge social.
c. El requeriment d’adoptar una perspectiva metropolitana en tot allò que es
refereix a la política d’habitatge.
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A partir d’aquestes premisses, el Consell considera molt convenient l’adopció, en
l’àmbit del pla, de les actuacions següents: la cooperació amb les organitzacions
del tercer sector i els moviments ciutadans per a la gestió de les situacions
d’emergència habitacional i la problemàtica de l’habitatge buit; la gestió d’una
part del parc a través del programa de finques d’alta complexitat; la creació de
l’observatori metropolità d’habitatge i les iniciatives de promoció d’habitatge
social a escala municipal i metropolitana. Així mateix, el Consell ha recomanat
considerar dues mesures complementàries: la delimitació d’àrees de rehabilitació i
d’àrees de tempteig i retracte en tots els àmbits objecte de desenvolupament del
pla de barris, així com la inclusió de reserves obligatòries d’habitatge protegit en
tota remodelació sobre sòl urbà que superi determinada grandària

Col·laboració interadministrativa
XII
La segregació urbana és un fenomen d’abast metropolità, ja que els factors i les
dinàmiques que la generen tenen principalment aquesta escala de referència. Per
tant, per tal de ser efectiva, tota política de rehabilitació urbana que persegueixi
finalitats redistributives ha de plantejar-se de manera inevitable de treballar a
aquest nivell d’escala.

XXIII
La situació administrativa de l’àmbit metropolità barceloní –tant pel què fa a
l’àmbit estricte de l’àrea metropolitana, com en aquell més ampli de la regió
metropolitana- ofereix instruments força limitats per al desplegament de
polítiques metropolitanes de rehabilitació. D’altra banda, la interrupció, a partir
de l’any 2011 per part del govern de la Generalitat del desenvolupament de la llei
de barris i àrees urbanes que requereixen d’atenció especial va privar d’un
instrument de cooperació interadministrativa que havia funcionat de manera
enraonadament adequada.

XIV
En aquest context, els esforços de l’ajuntament de Barcelona per promoure un pla
de barris propi i per cercar acords amb d’altres administracions per tal de portarlo endavant semblen una iniciativa encomiable. Tanmateix, pel que fa a la
cooperació administrativa, els resultats obtinguts fins a la data són força limitats.
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XXV
El primer objectiu en aquest camp hauria de ser enfortir la cooperació amb el
municipis veïns. Així, semblaria molt convenient que l’estratègia de l’eix Besòs
establerta en el municipi de Barcelona pogués integrar la resta dels municipis de
la riba del riu a partir de l’estret de Montcada. Un actiu important per al
desenvolupament d’aquesta cooperació podria ser el consorci del Besòs, ja
existent. D’altra banda, en el marc de la definició de les estratègies dels eixos
litoral i muntanya-turons, caldria explorar les possibilitats d’establir estratègies
conjuntes amb els ajuntaments de L’Hospitalet i el prat, per una banda, i amb el
conjunt de municipis integrats en el consorci de Collserola, per l’altra.

XXVI
Per altra costat, sembla imprescindible que l’ajuntament reclami tant a l’àrea
metropolitana com a la Generalitat de Catalunya l’endegament de polítiques de
regeneració i rehabilitació urbana que permetin inserir els propis esforços en un
impuls comú de renovació i equitat a escala metropolitana i catalana. Podria
suggerir-se així mateix que el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona adopti com
una de les seves línies de treball el tema de la rehabilitació, per tal d’impulsar el
debat i l’actuació metropolitana en aquest camp.

XXVII
Pel que fa específicament a la qüestió dels recursos necessaris per a les polítiques
de rehabilitació a la ciutat, el Consell considera que l’ajuntament té tota la
legitimitat per reclamar la col·laboració en aquest camp de la Generalitat de
Catalunya, l’estat espanyol i les institucions europees. L’evolució i les condicions
de vida en els barris de Barcelona no són de cap manera un tema únicament
barceloní, sinó que concerneix de manera directa la metròpoli i Catalunya en el
seu conjunt, i té incidència tant a escala ibèrica com europea.
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Apoderament veïnal i enfortiment de la xarxa associativa
XXVIII
El consell considera del tot adequada la voluntat de l’ajuntament de implicar la
ciutadania en el disseny i desenvolupament del pla. Així, en establir els criteris per
al desenvolupament de la iniciativa, el Consell ha afirmat que el veïnat ha de ser
no només destinatari sinó també protagonista principal de les polítiques de
rehabilitació.

XXIX
Semblen, per això, oportuns els processos de participació endegats a l’hora de
definir la diagnosi de partida, els objectius i les actuacions a desenvolupar en cada
un dels barris concernits. Les iniciatives de participació associades a actuacions
concretes semblen també de força interès i serà segurament convenient estendreles a d’altres àmbits del pla. Així mateix, per tal de capitalitzar les experiències i
millorar la qualitat dels processos futurs sembla especialment necessària
l’avaluació dels exercicis de participació aconduïts fins ara.

XXX
Particularment innovadora ha de considerar-se la voluntat de coproduir les
polítiques amb el teixit veïnal, associatiu i institucional present en cada barri.
Aquesta voluntat s’ha concretat en la majoria de les actuacions desenvolupades
fins a la data, de tal manera que seria difícil trobar antecedents per a un esforç de
gestió conjunta d’aquest volum en les polítiques urbanes aplicades a Catalunya.

XXXI
Degut precisament a aquest caràcter innovador, el Consell considera necessari
afinar tant com sigui possible la definició d’allò que els impulsors del pla entenen
per co-producció i el caràcter de les actuacions que se’n deriven. Sembla també
necessari analitzar les dificultats que aquestes noves formes de gestió poden
comportar tant en l’àmbit de l’administració (contractació, seguiment, etc.) Com
de la ciutadania (vigor del teixit associatiu, presència d’iniciatives d’innovació
social, etc.).

XXXII
La concreció de la intervenció del teixit associatiu veïnal a través dels grups
impulsors de cada barri constitueix així mateix una novetat en el camp de la
governança de les polítiques urbanes que consolida i amplia l’experiència de la
participació veïnal en els comitès d’avaluació i seguiment de la llei de barris
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catalana. A efectes de capitalitzar aquesta innovació seria molt convenient fer un
seguiment atent del seu funcionament i rendiment.

XXXIII
La intervenció de la ciutadania en una iniciativa com la del pla de barris requereix
no només d’una decidida voluntat per part de l’ajuntament, sinó també d’una
robusta organització veïnal. El consell considera convenient de demanar-se si
aquest segon requisit es dóna en tots els barris i, en cas contrari, d’explorar
quines són les accions que caldria emprendre, des de les institucions i des de la
ciutadania, per tal de pal·liar aquesta carència. En aquest sentit, el Consell
considera necessari mantenir permanentment informat del desenvolupament del
pla el teixit associatiu veïnal de la ciutat en el seu conjunt.

Capitalització i avaluació
XXXIV
L’avaluació del pla de barris és una part indestriable de la iniciativa. Ha de tenir
quatre finalitats essencials: contribuir a definir els objectius de la política de
rehabilitació en fixar els paràmetres a partir dels quals ha de ser avaluada; ajudar
a orientar la iniciativa durant la seva implementació tot corregint, si cal, eventuals
errors i desviacions; rendir comptes sobre els recursos emprats i els objectius
assolits; i capitalitzar l’experiència.

XXXV
Els ensenyaments derivats de la llei de barris i d’altres experiències mostren que
l’haver encomanat l’avaluació entitats externes a l’administració municipal pot
ser una bona estratègia per tal d’obtenir una avaluació ponderada, útil i creïble.
Tanmateix, aquesta opció no ha de ser obstacle per a l’establiment de
mecanismes de seguiment i avaluació de caràcter permanent, tant en el si de
l’administració municipal com en els grups impulsors de cada barri. En el
desenvolupament de la llei de barris es va mostrar particularment útil l’elaboració,
presentació i debat d’informes anuals de seguiment en relació a les actuacions de
cada barri. Com s’ha esmentat més amunt, podria considerar-se la possibilitat de
seguir una estratègia anàloga per al pla de barris de Barcelona.
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XXXVI
L’avaluació final resulta essencial per al rendiment de comptes i la capitalització,
però per a l’orientació de la política és fonamental la realització d’una avaluació
“in itinere”. El consell assessor ha assenyalat en els seus criteris la necessitat de
posar especial atenció en aquesta activitat i considera molt necessària la
interacció continuada entre les entitats avaluadores i els executors del pla en el si
de l’administració municipal.

XXXVII
Finalment, els programes de formació resulten una necessitat especialment
important, no només per tal de capacitar aquells que –des de l’administració o el
veïnat- participen en el desenvolupament del pla- sinó també per al debat,
formalització i capitalització de la política en curs. En aquest sentit, el Consell
considera que la formació ha de ser una activitat permanent al llarg de tot el
desenvolupament del pla. De la mateixa manera, la celebració de jornades
d’estudi i debat, així com de recerques acadèmiques sobre la rehabilitació a
Barcelona ha de ser considerada com a part fonamental del pla de barris,
essencial per a extreure’n les oportunes ensenyances i superar críticament les
seves eventuals limitacions.
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