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Estat d’execució del PAD 

El Pla d’Actuació del Districte (PAD) s’estructura en: 
 

• 4 eixos,  
• 21 línies estratègiques,  
• 93 iniciatives  
• 203 actuacions 
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El grau d’execució 
del PAD ha estat del 

90%.  
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1.1. Justícia social 

Eix 1:  Una ciutat que garanteix  
els drets fonamentals i socials 
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Eix 1:  Una ciutat que garanteix  
els drets fonamentals i socials 

Recursos econòmics destinats  
als Serveis Socials de Nou Barris 

2015:  
7,1 milions 

 

2019:  
11 milions 

 

Augment del  
54,90% 
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Centres de Serveis Socials 

Reducció llista d’espera: 
2015: 33,6 dies 
2018: 21,51 dies 

14 
nous professionals 

Persones ateses: 
2015:  10.851 
2018:  12.847 

Beques menjador 
Curs 2018-2019: 

4.539 
ajuts 

3,58  
milions d’euros

Augment del  
11,31% 
curs 2015-2016 
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Eix 1:  Una ciutat que garanteix  
els drets fonamentals i socials 

Projecte B-MINCOME 

El Projecte B-MINCOME té com a finalitat treballar per pal·liar la 
situació de vulnerabilitat d’unes 1.000 famílies dels barris de l’Eix Besòs 
(a Nou Barris: Ciutat Meridiana, Torre Baró, Vallbona, la Trinitat Nova i 
les Roquetes). Les dades del projecte a Nou Barris són: 

2,33  
milions d’euros 

4.363  
ajuts SMI 

501,48 € 
de mitjana de 
pagament 

448  
famílies 

1.744  
persones beneficiades 
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Eix 1:  Una ciutat que garanteix  
els drets fonamentals i socials 

Renda Infantil Garantida 

La Renda Infantil Garantida s’ha 
reforçat amb el fons extraordinari 
d’alimentació per cobrir les necessitats 
bàsiques dels infants de 0 a 16 anys. 

13,9  
milions d’euros  
de dotació 

14.538  
beneficiaris 
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Tarificació social a les escoles bressol 

S’ha implantat un nou sistema que millora la 
progressivitat en els preus i afavoreix l’accés de 
famílies amb rendes baixes i mitges. 

68% dels infants amb bonificació 
durant el curs 2016-2017 

97% dels infants amb bonificació  
durant el curs 2018-2019 
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Eix 1:  Una ciutat que garanteix  
els drets fonamentals i socials 

Pla de Barris 

Programa extraordinari adreçat als barris més 
desfavorits respecte de la mitjana de la ciutat de 
Barcelona i amb el qual es vol ajudar a revertir les 
desigualtats mitjançant l’aplicació de polítiques
públiques que prioritzin la intervenció social com a 
motor de transformació.  
 
A Nou Barris s’han desenvolupat tres plans de barri 
que han realitzat 164 actuacions amb una dotació 
econòmica extraordinària global de 37 milions 
d’euros (dels quals un 89,5% (33,1 milions) han 
estat executats o assignats).  
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Eix 1:  Una ciutat que garanteix  
els drets fonamentals i socials 

1.2. Autonomia personal  
i reconeixement de les cures 
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els drets fonamentals i socials 

Actuacions per a la millora 
de l’accessibilitat a l’espai 
públic 

• Re-urbanització dels interiors de la 
Guineueta 

• Remodelació del Parc de la Guineueta 
• Re-urbanització de la plaça de Sóller 
• Rampa del carrer d’Espiell 
• Connexió per a vianants entre el carrer 

de Pedraforca i el de les Agudes 
• Remodelació dels interiors del carrer 

d’Aiguablava 
• Renovació de 17.687 m2 de voreres 

Resum Executiu  Final de Mandat Districte de Nou Barris 

Pla per a les persones grans  
que viuen soles de forma no 
volguda 
 

Abordatge del problema des de 
diferents perspectives com són la 
detecció, la prevenció, l’atenció i la 
promoció social, amb especial 
atenció a la generació de xarxes de 
suport que coresponsabilitzin  
a la comunitat. Una de les accions 
més innovadores ha estat l’inici  
d’un nou model de Servei d’Ajuda 
a Domicili (SAD) al barri de 
Vilapicina i la Torre Llobeta.  

Aquest nou servei compta 
amb 26 professionals 
que atenen a  
175 persones. 



Eix 1:  Una ciutat que garanteix  
els drets fonamentals i socials 

1.3 Educació i coneixement 
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Eix 1:  Una ciutat que garanteix  
els drets fonamentals i socials 

Millora i ampliació de l’oferta  
educativa del districte 

• Institut Escola Trinitat Nova. 
Construcció de nous equipaments 
educatius, culturals, esportius i 
socials amb un inversió de 7 milions 
d’euros. 

• Institut Escola Antaviana 
(Roquetes). Creació d’un nou 
centre educatiu amb un dotació de 
2 milions d’euros. 
 

• Institut Tecnològic de Nou Barris. 
Aquest centre, inaugurat aquest 
curs, forma a 170 alumnes amb 
l’objectiu d’arribar a tenir, de forma 
gradual, 550 alumnes. 
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Reforç educatiu en l’àmbit psicosocial 
Incorporació de 19 nous professionals a les 
escoles de la Zona Nord, la Trinitat Nova i les 
Roquetes per assegurar l’atenció global dels 
infants i les seves famílies amb una dotació de 
2,1 milions d’euros. 

Garantir l’accés a material escolar i 
sortides als alumnes de primària 

Accions per assegurar els serveis de menjador, 
programes d’ajuts per a llibres, material escolar, 
sortides i activitats escolars. 

Dotació de  
720.000 euros 
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Eix 1:  Una ciutat que garanteix  
els drets fonamentals i socials 

Millora dels equipaments  
educatius de Nou Barris 

Durant aquest mandat s’han dut a 
terme actuacions de gran 
rehabilitació, reforma i millora en 31 
centres educatius del districte amb 
una inversió global de gairebé 18 
milions d’euros. 
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Targeta d’infància 

Aquesta iniciativa complementa els ajuts econòmics 
per a famílies amb infants menors de 16 anys amb 
una aportació periòdica, 100 euros mensuals, que es 
fa efectiva a través de convocatòria pública i de la 
targeta Barcelona Solidària. 

Ampliació dels Camins Escolars 

Mandat 2011-2015: 
 
• Escola Prosperitat 
• Escola Àgora 

Mandat 2015-2019: 
 
• Escola Calderón de la Barca 
• Escola Cor Maria-Sabastida 
• Escola Ferrer i Guàrdia 
• FEDAC Amílcar 



Eix 1:  Una ciutat que garanteix  
els drets fonamentals i socials 

1.4 Equitat de gènere i 
diversitat sexual 
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Eix 1:  Una ciutat que garanteix  
els drets fonamentals i socials 

Internalització i millora  
del servei dels PIAD i SARA 

Els Punts d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD) i el 
Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) han: 
• Internalitzat els seus professionals 
• Reforçat els seus serveis d’assessorament 

jurídic 
• Millorat la cobertura psicologia dels seus

usuaris 
• Ampliat el seu horari d’atenció 
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Prevenció de la violència  
masclista a la Zona Nord 

L’objectiu d’aquest projecte és acompanyar a les 
víctimes de violència, especialment en episodis de 
violència incipient que no generen la intervenció 
dels serveis policials però que són transcendentals 
pel benestar futur de la víctima.  

Guia de Serveis i Recursos  
per a les dones de Nou Barris 

L’elaboració d’aquest document ha permès oferir informació 
pràctica sobre els serveis i les entitats de dones del districte de 
Nou Barris. També s’ha incorporat informació de totes les 
entitats que formen part del Consell de Dones de Nou Barris. 

Subvencions a projectes en l’àmbit de dones 
Des de la convocatòria de 2018 s’ofereix formació sobre 
transversalitat de gènere a totes les entitats que s’han presentat 
a la convocatòria ordinària de subvencions, per tal que tots els 
projectes tinguin present la dimensió de gènere. 

Sensibilització contra l’assetjament  
en entorns festius 

S’ha treballat amb entitats del districte oferint 
material de sensibilització, punts d’informació 
mòbil i formació específica sobre assetjament.  

Urbanització de la plaça de les Dones 

Actuació que ret homenatge a la lluita 
feminista del districte i dissenyada i batejada 
amb les veïnes del barri. Inversió total d’1,3 
milions d’euros que ha permès crear un 
espai verd, d’estada i de passeig que enllaça 
el Parc del Pla de Fornells i l’eix cívic de 
l’entorn del Mercat de Montserrat. 



Eix 1:  Una ciutat que garanteix  
els drets fonamentals i socials 

1.5 Cicles de vida 
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Eix 1:  Una ciutat que garanteix  
els drets fonamentals i socials 

Pla de construcció de nous equipaments, reforma i 
millora dels existents 

S’han construït i ampliat 14 nous equipaments 
 
Casal de Barri de Torre Baró, Casal de Barri de Trinitat Nova, CEM Turó de la Peira, Nou 
Barris Activa, Espai Familiar a l’Escola Bressol el Torrent, Institut Escola Trinitat Nova, Institut 
Escola Antaviana, Casal Infantil al Turó de la Peira, Casal infantil a Vilapicina i la Torre 
Llobeta, Institut Tecnològic de Formació Professional a la Trinitat Nova, Oficina d’Habitatge 
Zona Nord (obertura, abril 2019), ampliació de l’Ateneu la Bòbila (inici obres, març 2019), 
coberta i gran reforma de la pista del CEM Guineueta (inici obres, març 2019) i Pèrgola i pista 
del Campillo de la Virgen (inici obres, abril 2019) 
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S’han dut a terme actuacions de reforma, millora i legalització dels equipaments ja existents
amb una inversió global de 56 milions d’euros. 
 
També hi ha 9 projectes en redacció per a la construcció de nous equipaments. 
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Eix 1:  Una ciutat que garanteix  
els drets fonamentals i socials 
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Millora i reforç de la xarxa d’equipaments d’infància del districte 
• Construcció de 2 nous casals infantils als barris del Turó de la Peira i de 

Vilapicina i la Torre Llobeta 
• 65% d’increment de la dotació pressupostària, dels 390.517 euros del 2015 als 

647.940 de 2019 
• Nou Espai Familiar el Torrent a Roquetes 
• Millores en els centres infantils Ubuntu, Tronada i Druïda 

Instal·lació d’aparells de 
gimnàstica per a la gent gran 

2 noves instal·lacions executades:  
• Carretera Alta de les Roquetes 
• Interior de la Guineueta 

3 noves instal·lacions en projecte :  
• Parc de la Guineueta 
• Plaça de Sóller 
• Antic camp de futbol de Ciutat Meridiana 

Programes de promoció i 
dinamització per a la gent gran 
• Ampliació de la inversió per activitats i 

gestió dels casals de gent gran en 
101.848 euros 

• Guia de serveis per a la gent gran (en 
marxa) 

• Ampliació del programa ‘Activa’t al 
Parc’ 

• Extensió del projecte ‘Escoles de Salut’ 
per a la gent gran 



Eix 1:  Una ciutat que garanteix  
els drets fonamentals i socials 

1.6 Promoure i garantir 
el dret a l’habitatge 
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Eix 1:  Una ciutat que garanteix  
els drets fonamentals i socials 

Augment de despesa 

Mandat actual amb 
un pressupost de 
despesa mitjana 
anual de 182,5 

milions d’euros. 

Augment del  
80% 

Respecte el 
mandat 
anterior 

L’Ajuntament és l’administració que més 
inverteix en habitatge. Per cada 100 euros 
d’inversió municipal, la Generalitat i l’Estat 
només inverteixen 23,6 euros. 
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UCER i SIPHO 
Creació i posada en funcionament de la Unitat 
Contra l’Exclusió Residencial (UCER) i del 
Servei d’Intervenció i Mediació davant 
situacions de Pèrdua d’Habitatge i/o 
Ocupacions (SIPHO). 

Durant aquest mandat s’han tramitat a 
Nou Barris 107 expedients a bancs 
propietaris de pisos buits. 

La UCER ha realitzat més de 1.400 
intervencions adreçades a unitats 
familiars en risc de desnonaments. 

Ajuts al pagament de lloguer 
Durant aquest mandat s’ha creat una 
convocatòria d’ajuts al pagament de 
lloguer amb fons exclusivament 
municipals amb una dotació global de 
29,9 milions d’euros. 

1.185 ajuts atorgats a 
Nou Barris (12,60%) 

9.403 ajuts atorgats a 
tota Barcelona 

Adquisició d’habitatges a Nou Barris 
per a emergències habitacionals 

A Nou Barris s’han adquirit 127 nous 
habitatges 

• 50 per tanteig i retracte (el 52% de Barcelona) 
• 77 en cessió de l’usdefruit (el 47% de 

Barcelona) 
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Eix 1:  Una ciutat que garanteix  
els drets fonamentals i socials 

Detecció i mobilització 
d’habitatges buits 

Barcelona ha mobilitzat 250 habitatges 
buits del parc privat per destinar-los al 
lloguer social. 

A Nou Barris s’han adjudicat 64 
habitatges provinents d’aquest 
programa de cessió. 
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Promoció d’habitatges 
nous de lloguer social 

Està prevista la construcció de 511 nous 
habitatges de protecció en 8 promocions 
ubicades als barris de la Trinitat Nova, 
Torre Baró i les Roquetes.  
 
Aquests habitatges s’oferiran en diferents 
règims: lloguer social, lloguer assequible, 
dret de superfície i cohabitatge. 

Programa d’Ajuts a la 
Rehabilitació de Finques 

d’Alta Complexitat 
Aquest nou programa ha tingut una inversió 
de  2,3 milions d’euros en Nou Barris per 
intervenir en 14  finques (de les 40 del 
conjunt de Barcelona), que representen un 
total de 176 habitatges. 

Reforç de l’Oficina d’Habitatge 
del districte de Nou Barris 

La millora de l’Oficina d’Habitatge del 
districte de Nou Barris ha suposat un 
increment de professionals i serveis i 
l’obertura d’una oficina a la Zona Nord per 
apropar els seus serveis als barris de Ciutat 
Meridiana, Torre Baró i Vallbona. 



Eix 1:  Una ciutat que garanteix  
els drets fonamentals i socials 

1.7 Sanitat i Salut 
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Eix 1:  Una ciutat que garanteix  
els drets fonamentals i socials 

Ampliació del programa ‘Salut als Barris’ 

Aquest programa té per objectiu reduir les desigualtats socials i de salut que es donen 
als barris en situació desafavorida. Durant aquest mandat s’ha estès a sis barris més 
de Nou Barris: Can Peguera, Canyelles, la Guineueta, el Turó de la Peira, la Trinitat 
Nova i Verdun. 
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Desplegament del Pla de Salut Mental 

El Districte ha començat a treballar, en el marc del Pla de Salut Mental de Barcelona, en el 
desplegament d’accions orientades a la prevenció, la promoció i l’atenció de la salut mental. 
 
• Creació de la Taula de Salut Mental de Nou Barris i de taules similars a la Zona Nord i al 

barri de Vilapicina i la Torre Llobeta. 
• Programes de salut mental desenvolupats en col·laboració amb l’AVV Ciutat Meridiana. 
• Programa ‘Consulta’m’, punt d’atenció per a joves amb malestar psicològic.  



Eix 1:  Una ciutat que garanteix  
els drets fonamentals i socials 

1.10 Cultura 
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Eix 1:  Una ciutat que garanteix  
els drets fonamentals i socials 

Noves centralitats al Districte 
Un dels principals objectius de la política 
cultural del Districte ha estat posar Nou Barris 
en el mapa mitjançant la cultura  
amb més de 10 noves activitats de Ciutat a 
Nou Barris. Les activitats més destacades han 
estat: 
• L’Estiu al Pati. 
• Festival de Flamenc de Nou Barris. 
• Festival de Blues de Barcelona. 
• La Mercè a Nou Barris. 
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Increment de la promoció de les 
entitats de cultura tradicional 

Nou Barris és un districte amb un gran nombre 
d’entitats i col·lectius que treballen per a la 
promoció de la cultura. Per aquest motiu s’ha 
volgut donar suport i promocionar encara més 
la cultura popular i participativa feta des del 
barris. Així, les entitats culturals del districte 
han vist incrementada la seva subvenció. 

Festa Major de Nou Barris 

La Festa Major de Nou Barris ha sumat 
noves entitats i col·lectius com ara 
l'Associació Ubuntu de Ciutat Meridiana, 
que organitza el festival infantil. Així, amb el 
mateix pressupost, s’han incrementat les 
activitats realitzades fins a 112. 

Cultura i educació 
S’han incrementant els projectes que 
fomenten la vinculació entre cultura i 
educació, com ara els desenvolupats 
amb la col·laboració de les AMPAs i 
d’entitats de Nou Barris: 
• ‘EducArts’. 
• ‘Vozes’. 
• Projectes desenvolupats a l’Institut 

Escola Turó de Roquetes, entre ells, 
el projecte ‘Baula’. 
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Eix 1:  Una ciutat que garanteix  
els drets fonamentals i socials 

Retirada de plaques 
franquistes 

Nou Barris ha estat el districte pioner i 
promotor d’aquesta mesura, una 
antiga reivindicació de les entitats del 
districte. En total s’han retirat 231 
plaques dels edificis d’habitatges de 
Nou Barris.
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Revisió del nomenclàtor 
Dins aquest programa, s’han realitzat cinc actuacions: 
• Canvi de nom de la plaça de Llucmajor per plaça de la 

República. 
• Instal·lació d’un placa a la plaça de Salvador Puig 

Antich. 
• Esmena de l’error de la plaça d’Humberto Rivas. 
• Canvi de nom de l’avinguda de Borbó per avinguda 

dels Quinze. 
• Canvi de nom de la plaça de l’Harry Walker per plaça 

dels treballadors i treballadores de l’Harry Walker. 

Recuperació i difusió dels bens patrimonials de Nou Barris 
La conservació i millora d’aquests espais recupera la memòria col·lectiva de Nou Barris. 
Amb una inversió global de 2,4 milions d’euros, les actuacions més destacades han estat: 
 
• Rehabilitació de l’església de l’antic Institut Mental. 
• Recuperació del túnel del Casa de l’Aigua. 
• Arranjament del Rec Comtal. 
• Enllumenat artístic dels aqüeductes de la Zona Nord. 
• Redacció dels projectes per a la conservació de la masia de Can Valent i del Castell 

de Torre Baró. 



Eix 1:  Una ciutat que garanteix  
els drets fonamentals i socials 

1.11 Esports 
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Eix 1:  Una ciutat que garanteix  
els drets fonamentals i socials 

Reforç dels programes esportius per a infants i joves en risc 
d’exclusió social 

Durant aquest mandat s’han donat 1.5 milions d’euros  
a través de 42 entitats homologades del districte.  

La finalitat d’aquestes subvencions és afavorir la pràctica de l’activitat esportiva del infants i adolescents 
integrants d’unitats familiars amb rendes baixes i garantir que cap menor quedi exclòs de la pràctica esportiva 
per raons econòmiques. 
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Millora i increment de les instal·lacions esportives del districte 
Amb una inversió global de gairebé 18 milions d’euros, s’han dut a terme actuacions en 12 
instal·lacions esportives del districte: 
 
• Construcció de la nova piscina i pista poliesportiva del Turó de la Peira i urbanització 

dels interiors. 
• Millores i ampliació del CEM Guineueta. 
• Millora dels vestuaris del camp de futbol de Ciutat Meridiana. 
• Remodelació i nous vestidors de la pista del Campillo de la Virgen. 
• Millores i ampliació del CEM Can Dragó. 
• Millores dels camps de futbol de Porta, Canyelles, Turó de la Peira i Vallbona. 
• Redacció del projecte de construcció i ampliació del CEM Artesania. 



Eix 1:  Una ciutat que garanteix  
els drets fonamentals i socials 

1.12 Convivència i seguretat 

Resum Executiu  Final de Mandat Districte de Nou Barris 



1.
12

 C
on

vi
vè

nc
ia

 i 
se

gu
re

ta
t 

Eix 1:  Una ciutat que garanteix  
els drets fonamentals i socials 

Pla d’Impuls i Promoció de 
la Convivència a Nou Barris 

Aquest pla suposa una oportunitat per 
entendre i gestionar l’espai públic com un lloc 
de ponderació de drets de vida comunitària, 
d’enfortiment de les xarxes relacionals i 
promotor de valors democràtics.  

El pla ha tingut una dotació econòmica 
directa del 2,3 milions d’euros.  
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Programa de mediació 
‘Roquetes Conviu’ 

Aquest programa busca compatibilitzar, amb 
activitats cultures i de lleure, el dret a l’oci amb 
el dret al descans i, alhora, una major 
implicació dels diferents col·lectius que feien 
ús de l’espai públic en la vida comunitària del 
barri.  

- 50% de les queixes  
veïnals per sorolls. 

Servei de mediació i de suport a la gestió de les comunitats de veïns 

Aquest servei té com a finalitat el restabliment de les condicions de convivència en les comunitats 
de veïns en les que s’han detectat problemàtiques convivencials i dificultats relacionals. 
 

Durant aquest mandat s’ha ampliat amb un equip de 6 professionals amb una 
dotació econòmica en 2019 de 356.641 euros, que representa un increment del 
138% respecte el 2015  
 
L’equip ha intervingut en 140 comunitats de veïns que afecten uns 200 habitatges. 
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Eix 1:  Una ciutat que garanteix  
els drets fonamentals i socials 

Desplegament de la policia de barri 

Nou Barris va ser el primer districte (maig 2017) en fer el desplegament de la policia de 
barri a Barcelona. Un projecte pioner per treballar la seguretat i convivència als barris des 
de la proximitat, la confiança mútua i el treball compartit. Amb 13 policies de barri, cada 
barri té un agent destinat i en contacte continu amb la ciutadania organitzada, les 
associacions de veïns, els comerciants i els veïns i veïnes que alerten de problemes o 
molèsties d’aquest àmbit. Entre maig del 2018 i febrer del 2019, s’han gestionat 411 
demandes i 510 incidències, 347 d’elles corresponents a l’àmbit de convivència. 
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Taules de prevenció de barri 

Durant aquest mandat s’han redissenyat les taules de prevenció de barri i s’han ampliat 
als barris del Turó de la Peira, Verdun i Vallbona, passant de 4 a 7 els barris que 
disposen d’aquests espais.  



Eix 2:  

Una Barcelona amb empenta  
per a una economia plural 
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Eix 2: Una Barcelona amb empenta  
per a una economia plural 

Pla de Desenvolupament  
Econòmic de Nou Barris 

El Pla de Desenvolupament Econòmic de Nou Barris  
(PAD 2.4.1) és el full de ruta per a la dinamització i 
transformació socioeconòmica del districte fins al 2021 i integra 
un conjunt d’intervencions que impulsen els diferents actors de 
Nou Barris, tant de l’administració pública com del teixit social i 
comunitari o els agents econòmics.  
 
Consensuat amb representants de 48 entitats del territori. 
El pla s’estructura en 4 eixos (Ocupació de qualitat, Economia 
de proximitat, Economia social i solidària i Lideratge públic),  
8 línies estratègiques i 38 mesures. 
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Eix 2: Una Barcelona amb empenta  
per a una economia plural 

2.1 Ocupació de qualitat 
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Eix 2: Una Barcelona amb empenta  
per a una economia plural 

Nou Barris Activa 
Posada en marxa d’aquest nou equipament per a l’ocupació i la 
promoció econòmica amb serveis que s’adrecen a millorar l’ocupabilitat  
de les persones en situació d’atur: 
 
• Punt d’informació o orientació laboral 
• Punt de defensa dels drets laborals 
• Punt d’atenció a l’activitat econòmica 
• Equip de proximitat a disposició del veïnat 
 
1.200 persones ateses 
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Plans d’ocupació i altres  
mesures laborals 

Durant aquest mandat s’ha incrementat la 
contractació de veïns de Nou Barris en 
situació d’atur a través dels plans d’ocupació 
gestionats pel districte de Nou Barris per fer 
feines d’interès social al districte. 
 

1.050 persones contractades 
73% d’increment respecte el 
mandat anterior 

Barris d’Oficis 

Aquest programa de formació i 
contractació per a persones en situació 
d’atur o precarietat laboral, que forma part 
del Pla de Barris, té com objectiu 
aconseguir la inserció laboral de qualitat de 
les persones participants i la seva formació 
per al desenvolupament d’un ofici. 

960.000 euros 
destinats a Nou Barris 



Eix 2: Una Barcelona amb empenta  
per a una economia plural 

2.2 Desenvolupament  
i economia de proximitat 
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Eix 2: Una Barcelona amb empenta  
per a una economia plural 

Actualització dels cens 
d’establiments comercials 

de Nou Barris 
L’actualització del cens d’establiments en 
planta baixa ha permès obtenir informació 
sobre la salut comercial, determinar el tipus 
d’activitat o el percentatge de locals buits, el 
que facilita el disseny d’accions de reforç del 
comerç i els serveis de proximitat o de 
creació de nova activitat econòmica. 
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Activació locals buits contra 
la desertificació comercial 

Ajudes per a la rehabilitació o l’adequació de 
locals o pel pagament del lloguers. S’han 
identificat 33 locals al barri de la Trinitat Nova, 
dels quals 10 estan en disposició real de ser oferts 
al mercat. A les Roquetes, s’han identificat 40 
locals. De tots s’ha elaborat una fitxa informativa 
en la que consten indicacions per a la seva 
adequació comercial i el pressupost aproximat.  

Projecte de millora energètica, 
imatge exterior i accessibilitat 

a la Trinitat Nova 
Experiència pilot per a la millora dels 
comerços en els àmbits de l’eficiència 
energètica, imatge exterior i accessibilitat 
de comerços i serveis de proximitat.  

10 comerços adherits 
170.000 euros de subvencions 

Projecte d’eficiència energètica 
Zona Nord i les Roquetes 

Servei d’assessorament i sensibilització per a 
l’estalvi de llum i aigua a través dels joves 
participants en el Programa Garantia Juvenil 
que s’han format i contractat en el marc dels 
plans integrals d’ocupació. 
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Eix 2: Una Barcelona amb empenta  
per a una economia plural 

Projecte ‘Perifèrica 9Barris’ 

Servei d’entrega de compra a domicili al 
Mercat de Montserrat en col·laboració amb 
la Fundació Pare Manel en el marc del 
projecte B-MINCOME. 
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Projecte ‘Viu Nou Barris’ 

Posada en marxa la web Viu Nou Barris, 
dissenyada per les associacions de 
comerciants del districte, amb la finalitat de 
promocionar el comerç a Nou Barris. 

Foment de projectes d’impuls 
socioeconòmic del districte 

Durant 2017 i 2018 s’ha promogut la nova 
convocatòria de subvencions Impulsem el 
que Fas, que té l’objectiu de facilitar i 
acompanyar projectes d’activació econòmica 
als barris. 

25 projectes subvencionats a Nou 
Barris amb 600.00 euros de dotació 

Acostament i obertura del 
Parc Tecnològic a l’entorn 

econòmic i social 
El Parc Tecnològic vol obrir-se al teixit econòmic 
de proximitat i a les escoles del districte per 
fomentar vocacions científiques i tecnològiques. 

El Parc acull 53 empreses,  
té 450 treballadors i ha treballat 
amb 4 escoles, 18 empreses 
externes i 160 alumnes. 



Eix 2: Una Barcelona amb empenta  
per a una economia plural 

2.3 Economia social i solidària 
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Eix 2: Una Barcelona amb empenta  
per a una economia plural 

Punt itinerant d’assessorament 
especialitzat en Economia Social i Solidària 

Experiència pilot que ofereix servei d’acompanyament i impuls de 
projectes socioeconòmics, suport a persones emprenedores, consolidació 
i enfortiment d’organitzacions entitats i empreses de l’àmbit de l’Economia 
Social i Solidària, especialment als barris de Porta i de les Roquetes. 
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Eix 3: Una Barcelona més humana  
i en transició ecològica 

3.1 Medi ambient, espai públic  
i urbanisme pels barris 
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 Eix 3: Una Barcelona més humana  

i en transició ecològica 

Pla de millora i rehabilitació de l’espai públic 
S’ha impulsat la regeneració urbana dels barris i s’ha actuat en 56 places, carrers, i espais 
públics amb una inversió d’uns 60 milions d’euros. 
 
• Intervenció en 112.000 m2 d’espai públic. 
• Desbrossament de  1.229 hectàrees de zona verda. 
• Creació i millora de 31.673 m2 de zona verda. 
• Pavimentació i asfaltat de 103.015 m2. 
• Construcció de 17.687 m2 nous de vorera. 
• Soterrament de 8.000 metres lineals de cablejat i serveis. 
• Plantació de 720 arbres. 
• Instal·lació de 336 bancs i cadires. 
• Col·locació d’11 noves fonts d’aigua potable. 
• Instal·lació de 873 nous fanals i lluminàries. 
• Instal·lació de 24 noves marquesines. 
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Adequació i millora de les àrees de jocs infantils
Adequació i modernització de les àrees de joc infantil i remodelació d’altres per adaptar-les a 
nens i nenes amb diversitat funcional, garantint l’accés a l’espai públic i als seus recursos i 
serveis a tothom. 

11 noves àrees infantils 

2,4 milions d’euros d’inversió 
24 àrees infantils remodelades 



Eix 3: Una Barcelona més humana  
i en transició ecològica 

3.2 Verd urbà i biodiversitat 
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Eix 3: Una Barcelona més humana  
i en transició ecològica 

Millora dels parcs i jardins  
del districte i ampliació del verd urbà 

El Districte ha dut a terme actuacions de millora dels parcs i s’han fet 
noves zones verdes amb una inversió de 5,1 milions d’euros. 
 
• Remodelació del Parc de la Guineueta. 
• Actuacions i millora del Parc de Serra Martí. 
• Urbanització de la plaça de les Dones. 
• Urbanització de la nova zona verda de la plaça de la Terra. 
• Urbanització de la nova zona verda de l’entorn de la piscina del 

Turó de la Peira. 
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Eix 3: Una Barcelona més humana  
i en transició ecològica 

3.4 Mobilitat sostenible 
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Eix 3: Una Barcelona més humana  
i en transició ecològica 

Millora del servei del 
Bus de Barri 

S’ha recuperat el servei del Bus de Barri 
els diumenges i festius, s’ha modificat i 
ampliat el recorregut de la línia 122 per 
millorar el servei al barri del Turó de la 
Peira i s’ha doblat la freqüència de pas de 
la línia 97 a Vallbona. 
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Ampliació de la nova 
xarxa de bus 

Arribada al Districte de cinc línies de la 
nova xarxa de bus (línies d’alta freqüència): 
H2, H4, V29, D40 i D50. S’ha passat d’una 
nova línia a l’anterior mandat (V27) a sis 
línies que arriben a Nou Barris i connecten 
la Zona Nord amb la resta de la ciutat. 
També s’ha ampliat el recorregut de la línia 
nocturna N3 fins a Vallbona. 

Bus a Demanda a Torre Baró 
El gener de 2019 es va posar en marxa del nou servei 
de Bus a Demanda a Torre Baró, un sistema pioner a 
Barcelona que no té un recorregut fixe sinó que és a 
demanda dels usuaris en funció de les seves 
necessitats i es sol·licita mitjançant un telèfon gratuït o 
una aplicació mòbil en la que es demana l’hora i 
parada.  
 870.000 euros d’inversió  

Millora del servei de Bicing 
El gener de 2019 s’ha posat en marxa la primera 
fase del desplegament del nou servei de Bicing a 
Barcelona, amb més serveis (funcionament 24 hores 
els 365 dies de l’any), amb més bicicletes i estacions 
i amb el nou servei de bicis elèctriques. Pel que fa a 
Nou Barris hi guanyarem 16 noves estacions de 
Bicing concentrades en els barris de muntanya (la 
Prosperitat, Verdun, la Guineueta, Canyelles, les 
Roquetes, la Trinitat Nova, Ciutat Meridiana i 
Vilapicina i la Torre Llobeta) 

16 noves estacions de Bicing 



Eix 3: Una Barcelona més humana  
i en transició ecològica 

3.5 Energia i canvi climàtic 
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Eix 3: Una Barcelona més humana  
i en transició ecològica 

Pla de millora de l’enllumenat públic 

Desenvolupament d’un pla de millora i renovació de l’enllumenat públic 
amb la implementació de la tecnologia LED, amb la substitució de 
columnes i lluminàries actuals i la instal·lació de cablejat. L’actuació 
principal ha estat la renovació integral de l’enllumenat del Parc Central 
però també s’han dut a terme actuacions en carrers de la Guineueta, de 
Ciutat Meridiana, de la Trinitat Nova i de Can Peguera. 

3,7 milions  
d’euros d’inversió  
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Eix 4: Una Barcelona participativa que 
garanteixi el bon govern 

4.1 Govern transparent i 
rendició de comptes 
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Eix 4: Una Barcelona participativa que 
garanteixi el bon govern 

Desenvolupament de 
processos de participació 

específics al districte 
En aquest mandat s’han portat a terme al districte 
fins a 20 processos o espais participatius (tant 
formals en desplegament del nou Reglament de 
Participació Ciutadana com d’altres accions 
participatives amb la creació d’espais de seguiment i 
treball); tant per l’elaboració i seguiment de plans i 
programes estratègics del districte, com per a 
projectes més concrets.  
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Projecte ‘Nou Barris Digital’ 

Projecte de suport i acompanyament al conjunt 
d’entitats del districte en l’obtenció del certificat 
digital, necessari i imprescindible per 
relacionar-se i actuar davant l’Administració.  

147 entitats del districte (el 85% del total) ja 
disposen de certificat digital. La despeses 
de projecte ha estat de 103.601,91 euros. 

Nou model de gestió cívica 
Durant aquest mandat Nou Barris ha donat un gran impuls al model de gestió cívica o gestió 
comunitària, del que ha estat pioner a Barcelona:  
 
• S’ha impulsat i aplicat el model de conveni de gestió cívica en els 9 equipaments de 

proximitat del Districte que ja feien una gestió comunitària. 
• S’ha començat a treballar en dos nous equipaments en cogestió comunitària, el Casal de 

Barri del Verdun i el Casal de Barri de la Trinitat Nova. 
• Gestió de 7 equipaments esportius amb model de conveni de gestió cívica: els camps de 

futbol de Vallbona, Porta, Canyelles, el Turó de la Peira i la Guineueta, i els poliesportius Virrei 
Amat i Prosperitat (Valldaura). S’ha passat d’un equipament a 7. 

Així es consolida a Nou Barris una xarxa de 16 equipaments de gestió cívica comunitària. 



MARC ECONÒMIC 

Resum Executiu  Final de Mandat Districte de Nou Barris 



Inversió 
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OBRES I ACTUACIONS EXECUTADES Inversió 

Urbanització c/ Canfranc 426.097,58 € 
Urbanització c/ Alella 517.152,53 € 
Urbanització c/ Pedraforca 1.405.131,69 € 
Àrea d'esbarjo de gossos d'Av. Meridiana 498.584,72 €
Urbanització c/ Oristà 712.901,66 € 
Urbanització plaça de les Dones 1.323.627,89 € 
Fase 3 espai entitats ateneu la Bòbila 291.198,39 € 
Remodelació accessos i façana mercat de la Mercé 371.049,73 € 
Reforma i adequació a normativa del C.C. Can Basté 336.560,78 € 
Millores a l'entorn del rec comtal 161.934,58 € 
Millores i reformes camps de futbol,Porta, Canyelles, Turó de la Peira i Vallabona 515.457,26 € 
Millores Parc Serra Martí 59.285,32 € 
Interiors guineueta Fase 2B 2.805.446,94 € 
Nou accés amb rampa al carrer Espiell i Fabra i Puig 144.492,48 € 
Casal Barri Torre Baró 1.430.094,54 € 
Obres legalització Masia Can Ensenya 164.318,00 € 
Pèrgola Serra Martí 186.776,53 € 
Carril bici Rio de Janeiro (tram C prosperitat) 306.426,49 € 
Obres legalització Biblioteca Canyelles  69.513,47 € 
Horts urbans Pintor Alsamora (Pla de buits) 64.853,00 € 
Horts urbans Passeig Valldaura (Pla de buits) 61.515,00 € 
Compra Locals Pl. Eucaliptus 1.225.000,00 € 
Compra local Robert Robert 580.800,00 € 
Compra solar per futurs equipaments cotxeres Borbó 9.680.000,00 € 
Casal de Barri de Trinitat Nova 2.582.905,60 € 
Adequació locals pel Projecte Cruïlla 583.382,48 € 
Adequació locals pels Diables de Nou Barris 120.725,33 € 
Sala hipòstila de la casa de l'aigua 140.319,84 € 
Reurbanització carrer Formentera 654.275,00 € 
Millores al CEM Can Cuyàs 498.923,29 € 
Millores al Casal de gent gran de Roquetes 13.654,85 € 
Pla de millora enllumenat parc central de Nou Barris 1.700.000,00 € 
Urbanització carrer Brossa 394.953,08 € 
Adequació d'una part del Local Robert Robert per trasllat de l'AVV Verdum 56.267,97 € 
Urbanització interior d'illa Trinitat Nova (Pl de la Terra) 637.981,11 € 
Millores de les escales del carrer Perafita 155.196,68 € 

OBRES I ACTUACIONS EXECUTADES Inversió 

Reurbanització carrer Escultor Ordoñez 630.000,00 €
Millores Parc de la Guineueta 1.988.770,00 €
Nou equipament "Nou Barris Activa - Espai per l'activació i la promoció econòmica". Vilalba 
dels Arcs, 39-41 439.862,86 €
Carril bici Rio de Janeiro (trams A i B porta) 204.284,34 €
Nou espai familiar a l'Escola Bressol el Torrent 59.544,34 €
Trasllat Escola Adults Madrid al carrer Deià  100.000,00 €
Millores pistes Can Dragó 532.627,43 €
Millora Mercat Canyelles 632.084,00 €
Trasllat i millora Centre de Disseny Deià 827.725,38 €
Ampliació Centre neteja Canyelles 350.000,00 €
Nou pas de vianants i senyalització Av. Meridiana - Fabra i Puig 360.609,00 €
Construcció Piscina i Pista Turó de la Peira (obres finalitzades, posada en funcionament març 
2019) 10.229.576,40 €
Rehabilitació i millora apartaments gent gran Pau Casals 1.131.604,82 €
Reurbanització Plaça dels Jardins d'Alfàbia 795.000,00 €
Reurbanització carrer Florida 764.253,00 €
Urbanització carrer Inca (Illa Q) 659.977,38 €
Reurbanització carrer Nou Pins 642.773,00 €
Reurbanització carrer Almansa 1.150.506,00 €
Reurbanització Plaça Olof Palme (finalització obra, març 2019) 425.047,00 €
Reurbanització carrer Alcúdia 636.534,00 €
Implantació del Bus a demanda a Torre Baró 865.722,88 €
Nous vestuaris CF Ciutat Meridiana 900.000,00 €
Millores Àrea esbarjo gossos Can Dragó 313.779,71 €
Millores enllumenat de barris del Districte 2.000.000,00 €
Reurbanització Plaça i font del Parc del Pla de Fornells (finalització obra, abril 2019) 1.170.000,00 €
Connexió per a vianants c. Pedraforca amb c. de les Agudes (Fase 1) 634.146,79 €
Oficina d'habitatge Zona Nord (obertura, abril 2019) 220.000,00 €
Adquisició d'habitatges des de l' IMHAB i en cessió usdefruit 4.008.994,82 €
Remodelacions Àrees de jocs infantils Districte de Nou Barris 2016-2019 (24 actuacions) 1.215.209,45 €
Circuits saludables per a gent gran 98.519,16 €
Pla de millora del manteniment de la via pública (accessibilitat, soterrament de línies, 
desbrossaments, asfaltat, semàfors, mobiliari urbà, execucions subsidiàries) 6.375.009,76 €
Manteniment i Millores Equipaments Educatius 2016-2018 (varies actuacions) 6.516.376,02 €
Manteniment i Millores Equipaments Esportius 2016-2018 (varies actuacions) 767.836,79 €
Manteniment i Millores Equipaments At Social i a les Persones 2016-2019 (varies actuacions) 1.401.814,46 €
Pla de millora d'altres equipaments existents (eficiència energètica, legalitzacions, millores 
d'espais, mobiliari) 3.878.654,31 €

Total obres finalitzades 83.803.646,91 €

A la finalització del mandat s’han executat 83,8 milions d’euros amb actuacions de re-
urbanitzacions i millores en l’espai públic i amb la construcció i reforma d’equipaments. 



Inversió 

Al llarg del 2019 hi haurà 27 actuacions en execució al Districte, amb una inversió global en 
execució de 79 milions d’euros: 
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OBRES I ACTUACIONS EN EXECUCIÓ Inversió 

Institut Escola Trinitat Nova 6.804.818,86 € 
Institut Escola Antaviana 2.097.513,53 € 
Connexió c. Pedraforca i c. Agudes. 1.216.201,20 € 
Millores i reforma Escola ciutat Comtal 689.299,69 € 
Urbanització Plaça Sóller 5.369.777,58 € 
Ampliació equipament Ateneu la Bobila 2.777.610,87 € 
Interiors Aiguablava 6.195.872,00 € 
Urbanització carrer Mina de la Ciutat 2.145.000,00 € 
Escales mecàniques Ciutat Meridiana (Fase I) 3.750.000,00 € 
Pèrgola i pista Campillo de la Virgen 950.000,00 € 
Connectivitat de vianants entre Vallbona i Can Sant Joan (Montcada) a través del C/ Oristà 583.057,87 € 
Rehabilitació Patrimonial antiga Esglèsia Sant Rafael 1.932.220,00 € 
Adequació zona esportiva antic camp de futbol ciutat meridiana 2.990.000,00 € 
Coberta i grades pista del CEM Guineueta 3.172.803,50 € 
Reforma i millores pont de l'Avinguda de Puig de Jorba 982.197,49 € 
Millores puntuals en l'espai públic en els barris del Pla de Barris 1.643.364,96 € 
Adequació local antiga OAC Zona Nord com espai per l'AVV de Ciutat Meridiana i adequació d'una part 
de l'antic mercat de Núria com espai per a joves 320.000,00 € 
Ciutat Jugable. Parc Central 1.090.868,22 € 
Enllumenat artístic Aqueducte Zona Nord (1a fase) (Inici al 2n semestre del 2019). 153.104,00 € 
Àrea gossos Parc Central (inici 2n semestre 2019). 280.000,00 € 
Expropiació edifici Torre Llobeta 800.000,00 € 
Expropiacions àmbit Trinitat Nova 7.240.484,84 € 
Altres expropiacions (Agudes, ctra Alta Roquetes, Lliçà,…) 281.224,39 € 
Rehabilitació habitatges Canyelles 3.359.999,00 € 
Roquetes Pla dels Cirerers, 2b-4 29 habitatges (inici 2n semestre 2019). 2.250.000,00 € 
Trinitat Nova (bloc H),  83 habitatges c/ s'Agaró S/N (inici 2n semestre 2019). 13.837.500,00 € 
Torre Baró illa F Escolapi Càncer, 10  47 habitatges (inici 2n semestre 2019). 6.525.000,00 € 

Total actuacions en execució 79.437.918,00 € 



Inversió 

També hi ha 24 actuacions en fase de projecte: 
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ACTUACIONS EN FASE DE PROJECTE 
Cost redacció 

projecte 
Escola bressol i EAIA Can Carreras 360.000,00 € 
Trasllat escola d'Adults Ciutat Meridiana a IES Picasso 96.715,91 € 
Construcció i ampliació CEM Artesania (Piscina i pista poliesportiva) 460.000,00 € 
Balcó d'equipaments Can Peguera 215.000,00 € 
Nou edifici equipaments Illa Q 280.000,00 € 
Nou equipament Ideal Flor 200.000,00 € 
Construcció nou Casal de Joves Prosperitat 210.000,00 € 
Remodelació Mercat Montserrat 555.000,00 € 
2ª fase escales mecàniques C/ Agudes Ciutat Meridiana 40.000,00 € 
Remodelació interiors Canyelles 125.000,00 € 
Reforma Escales Matagalls 55.000,00 € 
Urbanització c/ Pardo (entre Psg. Fabra i Pugi i c/ Escócia) 15.000,00 €
Urbanització c/ Amílcar (entre Pl. Sta. Eulália i c/ Cartellá) 15.000,00 € 
Urbanització c/Serrano (entre c/ Santa Matilde i av. Borbó) 15.000,00 € 
Urbanització carrer Llopis i del Pla dels Cirerers 21.000,00 € 
Feixes Trinitat Nova 106.000,00 € 
Parc Central de Torre Baró (Torrent Font Maguès) 16.000,00 € 
Millores Àrea Jocs infantils Pl.  Primer de Maig (Vallbona) 17.000,00 € 
Nova Àrea esbarjo de gossos Can Xiringol-Virrei Amat 6.500,00 € 
Urbanització àmbit remodelació Trinitat Nova 45.798,50 € 
Promoció habitatges Roquetes AA3. 120 habitatges. 703.125,00 € 
Promoció habitatges Trinitat Nova UA3 Bloc E. 104 habitatges. 618.750,00 € 
Promoció habitatges Trinitat Nova UA3 Bloc I. 71 habitatges 506.250,00 € 
Promoció habitatges Torre Baró Illa E. 32 habitatges 225.000,00 € 

Total actuacions en fase de projecte 4.907.139,41 € 



Inversió 

El resum d’inversió a final de mandat és: 
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OBRES I ACTUACIONS EXECUTADES 83.803.646,91 €
OBRES I ACTUACIONS EN EXECUCIÓ 79.437.918,00 €
ACTUACIONS EN FASE DE PROJECTE 4.907.139,41 €

Total 168.148.704,32 €

Al final del mandat hi haurà un total de 136 actuacions a nivell d’inversió: 
 
• 112 executades o en execució amb obres en marxa. 
• 24 amb projecte executiu o en redacció de projecte. 
• Un total de 168 milions d’euros d’inversió. 

La inversió per habitant ha estat de 998,94 euros 



Estat d’execució de les actuacions 
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Inversió 



Pel que fa a la despesa corrent (C-2 i 4) en projectes socials, el pressupost propi del 
Districte durant el mandat 2016-2019 ha estat de 122 milions d’euros, als que s’han de 
sumar els 9 milions d’euros destinats pel Pla de Barris, el que fa un total de 131 milions 
d’euros (10 milions d’euros més que els 121 previstos en el PAD)  
 
• Això representa un increment del 40,1% respecte el mandat 2012-2015 (38 

milions d’euros més). 
• I un increment del 58,3% respecte el mandat 2008-2011 (48 milions d’euros més).  
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Despesa corrent en projectes socials 


