INFORME FINAL
LLEI DE BARRIS

Índex

O. Introducció
1. Característiques del projecte
1.1 Antecedents
1.2 Objectius
1.3 Àmbit d’actuació
1.4 Contingut

2. Procés d’execució
2.1 Organització. Model d’intervenció
2.2 Participació
2.3 Difusió
2.4 Temporalitat
2.5 Modificacions
2.6 Execució pressupostària i justificacions

3. Resultats de l’Avaluació del Pla
3.1 Avaluació del projectes
3.2 Impacte en el territori
3.3 Capitalització de l’experiència

4. Valoració final
4.1 Valoració Ajuntament
4.2 Valoració Comissió Entitats

5. Proposta de continuïtat

2

0. INTRODUCCIÓ

Aquest informe s’emet un cop finalitzades les actuacions previstes en el Pla Integral de
Collblanc i la Torrassa, finançades per la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees
urbanes i viles que requereixen una atenció especial, de la Generalitat de Catalunya. Aquesta
Llei i el Reglament que la desenvolupa té establert la elaboració d’un informe final d’avaluació
dels projectes, de la seva execució, així com de la valoració dels resultats obtinguts en relació
amb els objectius proposats.
En el primer apartat parlem de les característiques del projecte: els seus inicis, la necessitat
d’elaborar un Pla Integral en el territori, els participants en la elaboració, així com els seus
objectius fonamentals, l’àmbit d’actuació i el seu contingut.
En el segon apartat, fem esment del procés d’execució del Pla : l’organització municipal per
executar-lo, la participació del mon associatiu i les eines de control i seguiment. També
s’expliquen les modificacions sorgides, la seva execució temporal, i el resultat pressupostari i la
seva justificació.
En el tercer apartat , es descriu l’avaluació que s’ha portat a terme dels diferents projectes, així
com de l’impacte que ha suposat l’execució del Pla Integral en el territori i en la gent que
l’habita.
Finalment, es fa una valoració del que ha suposat l’execució d’un Pla d’aquestes
característiques en l‘àmbit del Districte II de la ciutat de l’Hospitalet, format pels barris de
Collblanc i la Torrassa. De les conclusions , n’ha de sortir una reflexió que tingui un sentit
pràctic per a totes aquelles persones que des de diferents àmbits han col·laborat en l’execució
del Pla, i ens ha de servir per futures intervencions en aquest Districte, a la ciutat de
l’Hospitalet i per extensió a la resta de Catalunya.
En l’últim apartat es detalla la proposta de continuïtat que es presentarà d’acord amb allò que
estableix l’Ordre de 18 de febrer de 2010 del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya . En aquesta proposta es fa una exposició de les
actuacions encaminades a pal·liar les mancances existents en el Territori , i que es presentarà a
la convocatòria de l’any 2010.
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1. CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE
1.1 ANTECEDENTS
Els factors que es troben en l’origen de la decisió d’intervenir en aquest barris són diversos:
Fruit d’un procés de reflexió sobre la realitat i el futur de Collblanc i la Torrassa, un conjunt
d’entitats d’aquests barris, constituïts en la Comissió d’Entitats de Collblanc i la Torrassa, es
van dirigir a l’ajuntament, el febrer de 1999, plantejant l’endegament d’un pla que donés un
impuls positiu als seus barris a partir d’un document on expressaven el resultat dels seus
treballs.
La constatació d’una realitat existent com a conseqüència de la total absència d’una
racionalitat en la planificació i el creixement dels barris de Collblanc i la Torrassa, la qual cosa
dóna origen a una tipologia constructiva molt determinada que plantejava la necessitat
d’abordar actuacions que milloressin les condicions de vida dels diferents grups de població i
les diferents dimensions de la realitat: educativa, econòmica, d’habitatges, sociocultural,
urbanística, assistencial, etc.
La decisió del Govern municipal d’iniciar una actuació integral que sumés recursos propis i
d’altres administracions, amb l’objecte d’incidir en la qualitat de vida de la població d’aquests
barris, partint de la idea bàsica del consens en les actuacions que s’han de realitzar.
El Pla ha pretès ser una intervenció que afavoreixi el protagonisme dels veïns, la seva
participació i autoorganització per la solució dels problemes de la comunitat, cercant noves
formes de relació amb l’Administració local.

FASES DEL PROCÉS I ACTORS QUE INTERVENEN
1. Demanda ciutadana d’intervenció dirigida a l’Ajuntament realitzada pels representants
de les entitats, agrupades en la Comissió d’Entitats del Districte.
2. Constitució d’un equip tècnic multidisciplinari i creació d’una estructura de coordinació
i direcció per part de l’Alcaldia.
3. Elaboració del diagnòstic i detecció de necessitats, amb la participació dels
professionals i tècnics del conjunt de les àrees de l’Ajuntament.
4. Consens i periodització de necessitats amb la participació de la Comissió d’Entitats,
Alcaldia i Direcció del Pla.
5. Elaboració de les propostes d’actuació realitzada per l’equip tècnic i anàlisis de
viabilitat.
6. Debat, priorització i selecció de les actuacions que han de conformar el Pla Integral de
Collblanc i la Torrassa, amb la intervenció de la Comissió d’Entitats, la Alcaldia i
Direcció del Pla.
7. Protocol d’acord entre l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i la Comissió
d’entitats de Collblanc i la Torrassa per el Pla Integral de Collblanc i la Torrassa.
8. Aprovació del Pla Integral per part de Ple de l’Ajuntament
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1.2 OBJECTIUS
L’ objectiu general del Pla Integral de Collblanc i la Torrassa va ser la revitalització del teixit
urbà, social i econòmic, la millora de la qualitat de vida dels residents, la optimització dels
recursos humans i econòmics que l’ajuntament destinava a aquest territori, l’establiment d’un
marc de col·laboració i participació ciutadana i reclamar la implicació i el compromís dels
diferents nivells de la administració per tal que exerceixin les seves competències en el
territori.
El PICT es va definir sobre els següents objectius:













Entorn urbà de qualitat.
Parc residencial en bones condicions d’habitabilitat i adequat a les necessitats dels
residents.
Espai cohesionat, plural, participatiu i socialment equilibrat que incidís positivament en
el benestar de les persones.
Sistema educatiu de qualitat que garantís un elevat rendiment escolar del alumnes.
Millora de la competitivitat econòmica del territori.
Potenciar la co - decisió en el procés de transformació integral del territori
Estructura demogràfica més equilibrada
Millora de la qualitat de vida de la població infantil i de les seves famílies
Augment de les oportunitats d’integració laboral de col·lectius amb dificultats
especials
Millorar la qualitat de vida de les persones grans que es troben en situació de
vulnerabilitat
Millorar les condicions de vida del immigrants estrangers i disminuir les dificultats
d’adaptació derivades del procés migratori.

1.3 ÀMBIT D’ACTUACIÓ

L’àmbit d’actuació del Pla ha estat el Districte II, amb una superfície de 0.97 Km2 , situat al
nord-est de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat i format pels barris de Collblanc i la Torrassa.
En el conjunt de la ciutat, les densitats més elevades d’habitants i d’habitatges es concentren
en la part nord de l’Hospitalet. Així ens trobem que l’any 2003 la densitat neta residencial es
situava en 487 habitants per hectàrea, superant en 137 punts el valor mitjà de la ciutat (350),
perfilant-se el territori com una zona atapeïda, amb una gran concentració d’habitatges i
habitants.
La composició de la població dels barris de Collblanc i la Torrassa va anar evolucionant amb un
augment significatiu de la població infantil, i anciana i una disminució de la població jove i
adulta. El fenomen de la nova immigració va arribar a cotes del 567% d’increment en el marc
temporal de 5 anys, representant l’any 2003 un 21% de la població.
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L’estat de conservació, les característiques i la funcionalitat de l’edificació són alguns dels
factors més bàsics pels quals es va elaborar el projecte d’intervenció integral.
La manca d’equipaments educatius públics adreçats als menors de 3 anys, la desescolarització i
l’absentisme detectats, la tipologia dels habitatges amb unes dimensions reduïdes i d’escassa
accessibilitat van fer que un dels eixos principals d’actuació es basés amb actuacions
socioeducatives.
En l’àmbit mediambiental els problemes venien derivats per la configuració estructural del
teixit urbà amb deficiències especialment en l’àmbit de la mobilitat (trànsit i aparcament) i
l’escassetat de zones verdes.

1.4 CONTINGUT
Per assolir els objectius, el Pla va preveure intervenir en diferents àmbits: urbanístics, cohesió
social, habitatge, educació i promoció econòmica.
Els projectes finalment inclosos en la Llei de Barris varen ser el següents:
Camp 1. Esponjament i renovació urbana











Millora de l’enllumenat públic i adequació a normes mediambientals
Camí Escolar Segur
Jocs infantils Vidrieries Rovira
Jocs infantils Parc de la Torrassa
Replantació i renovació de l’arbrat viari
Urbanització de la Pl. Sènia, carrer Creu Roja i Tv. De Collblanc
Ampliació i urbanització Parc de la Marquesa
Urbanització zona verda interior d’illa sector Vidrieries Llobregat- carrer Mas
Reforma i adequació al Pla d’accessibilitat del carrer Rosselló
Reforma i adequació al Pla d’accessibilitat del carrer Santiago Apòstol

Camp 2. Habitatge


Ajuts a la instal·lació d’ascensors. Supressió de barreres arquitectòniques

Camp 3. Cohesió social






Rehabilitació Casa la Torrassa
Rehabilitació de la Torre Barrina per a joves i noves tecnologies
Adequació del local del carrer Llobregat per a ludoteca
Adequació local Ptge. Amat per a la formació d’adults
Creació d’un Casal d’avis

Camp 4. Incorporació de tecnologia d’informació en els edificis


Creació d’una xarxa de comunicacions
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Camp 5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà


Estalvi d’aigua domèstica

Camp 6. Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments


Equitat de Gènere

Camp 7. Programes que comportin la millora social, urbanística i econòmica




CICERONE. Projecte d’acollida als nouvinguts
Borsa d’espais i locals per a la dinamització comercial
Creació d’un sistema de senyalització de promoció comercial

Camp 8. Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques



Adequació de guals per a vianants
Instal·lació d’escales mecàniques als carrers Paris, Graner i Martorell

2. PROCÉS D’EXECUCIÓ

2.1 ORGANITZACIÓ. MODEL D’INTERVENCIÓ
El Pla Integral de Collblanc- la Torrassa s’ha situat en l’àmbit de les intervencions encaminades
a revitalitzar àrees urbanes. En aquest sentit, el Pla ha pretès ser una nova forma
d’aproximació a la realitat de la ciutat, amb la programació d’accions en el temps i partir d’una
estratègia dissenyada i elaborada específicament per a un territori concret.
Els diferents aspectes que configuren el desenvolupament d’un barri i l’evidència de
problemàtiques emergents en l’estructura social dels seus habitants van justificar la necessitat
d’actuacions que, per ser eficaces, no podien abordar-se de manera parcial o sectorial, sinó
des d’una perspectiva d’intervenció fonamentada.
Els trets més destacables d’aquest model d’intervenció es resumeix en els següents:






Globalitat: perquè considera les diferents dimensions de les condicions de vida dels
ciutadans i les seves interrelacions amb un conjunt, tant des de la perspectiva de la
anàlisis com des de l’actuació, dins d’un territori delimitat.
Intensitat: Donada per la concentració de recursos en un territori concret, així com
per la simultaneïtat i focalització de les intervencions. El resultat és un augment de la
densitat de les actuacions respecte a la mitja de la Ciutat.
Temporalitat: acotat en el temps, el que vol dir estar compromès amb un calendari de
realització, amb dates d’inici i finalització.
7






Estratègic: centrat en el recolzament de les potencialitats i en l’efecte multiplicador de
les intervencions, així com en la flexibilitat per arribar als objectius proposats.
Participatiu: basat en la participació, la corresponsabilitat i el consens entre
l’ajuntament i els veïns al llarg de tot el procés del Pla: des de la elaboració del
diagnòstic, la proposta i la priorització d’actuacions, fins el seguiment en la seva
realització
Eficàcia i eficiència: es a dir, regit per l’assoliment del objectius i la maximització dels
resultats.

Sota aquests elements és on el concepte “integral” adquireix un significat més complert:
integral en tant que s’incorpora, es comparteix un projecte, un desig de barri entre polítics,
tècnics i veïns; integral en tant que es coordinen intervencions i es sumen esforços, que si bé
es poden materialitzar de manera sectorial, no han de perdre mai la perspectiva global i les
implicacions que poden tenir per altres àmbits i dimensions socials; integral en tant que
reductora de les desigualtats dins d’un context de millora general de les condicions de vida
de la població del barri; integral en tant que des d’un punt de vista metodològic i operatiu
garanteix que la unitat d’anàlisis coincideix amb la unitat d’acció.
Per aquest motiu es va treballar de manera transversal amb les diferents àrees encarregades
d’executar els projectes: Urbanisme, Serveis Municipals, Benestar Social, Promoció Econòmica,
Medi Ambient i Habitatge, Educació i la Regidoria del Districte II.
L’organigrama de gestió per l’execució del Pla va consistir en el nomenament per part del Ple
Municipal d’un Regidor comissionat de l’alcaldia, una Direcció, una Coordinació i finalment
l’any 2005 és va crear l’Oficina Tècnica d’actuacions al barris de Collblanc -la Torrassa,
encarregada de coordinador totes les parts que intervenen en el Pla: tècnics municipals,
comissió entitats, relació amb l’Oficina de Barris de la Generalitat, etc...
Comissió Competencial: Aquesta Comissió és reuneix mensualment amb la direcció o gerència
de les àrees de gestió amb l’objectiu de coordinar i donar impuls a la realització de tots els
projectes.
Pel que fa a les actuacions, han estat desenvolupats per les següents àrees municipals:








Serveis Municipals
Urbanisme i Obres
Medi ambient i sostenibilitat
Benestar Social
Promoció Econòmica
Mobilitat i Cooperació
Societat Municipal L’H 2010
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2.2 PARTICIPACIÓ
Des de l’inici de les diferents fases d’elaboració que van culminar en l’aprovació del Pla Integral
de Collblanc- la Torrassa, les entitats del Districte es van agrupar en l’anomenada Comissió
d’Entitats de Collblanc-la Torrassa, que agrupa les 40 entitats més dinàmiques d’aquest
territori.
La finalitat d’aquesta Comissió ja estat participar conjuntament amb l’administració local en el
diagnòstic, disseny, implementació i seguiment de les diferents polítiques públiques que s’han
endegat i han de continuar endegant-se en el Districte II.
Altres fòrums de participació han estat :
Comissió de seguiment: Aquesta Comissió és reuneix aproximadament tres cops l’any i la seva
missió és realitzar el seguiment de les actuacions en el termes d’objectius, criteris i calendari
previstos .
La formen:






Els representants dels grups polítics municipals.
El Regidor i el Coordinador del Districte II.
La Comissió d’entitats.
La Direcció del Pla Integral
La Gerència de l’H 2010

Consell del Pla: Aquest òrgan es reuneix com a mínim dos vegades a l’any i en ell es debat i
s’informa en relació a l’evolució dels projectes i altres temes relacionats amb el Districte II.
Està compost per:








Les entitats que pertanyen a la Comissió d’entitats
Altres entitats del Districte.
La Direcció del PICT
El Regidor i tècnics del Districte.
Portaveus dels grups municipals
Membres de la Comissió competencial
Veïns i veïnes a títol personal

Comitè Avaluació : Aquest és l’òrgan de seguiment i avaluació dels projectes finançats
mitjançant la Llei de Barris de la Generalitat de Catalunya. És reuneix dos cops l’any.
Està compost per:



Representants de la Generalitat de Catalunya
Representants de l’ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
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Entitats veïnals, associacions ciutadanes i agents econòmics i socials

REUNIONS:
Al llarg d’aquest cinc anys s’han vingut mantenint diverses reunions , tant del òrgans de
seguiment anteriorment descrits, com amb altres col·lectius que han participat en la
elaboració i seguiment del Pla , com és la Comissió d’entitats.
Tanmateix s’han realitzat reunions amb els veïns i veïnes del territori amb la finalitat d’explicar
els diferents projectes que s’estaven duent a terme i recollir les seves opinions i propostes
envers a millorar les actuacions dels quals han estat beneficiaris.
Reunions tècnics Ajuntament: Durant aquest període s’han portat a terme diverses reunions
amb els tècnics municipals responsables de les diverses àrees municipals encarregades
d’executar els diferents projectes, amb la finalitat de fer-ne un seguiment de la seva evolució i
de disposar de les dades en la execució dels mateixos.

Nombre de reunions dels òrgans de participació:
Comissió de seguiment: 8
Comitè Avaluació i Seguiment : 5
Consell del Pla: 5
Nombre de reunions amb la Comissió d’entitats: 20
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2.3 DIFUSIÓ

WEB : Amb la finalitat de donar a conèixer mitjançant les noves tecnologies el projecte
d’intervenció integral als barris de Collblanc i la Torrassa, es va dissenyar un web on es poden
consultar tots els projectes que formen part del Pla integral, el seu estat d’execució, el
finançament per poder executar-los, així com l’explicació de que és el Pla Integral, que és la
Llei de Barris i altres temes d’interès pera la ciutadania en general de la ciutat de l’Hospitalet i
més específicament per la del Districte II.
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FUTLLETONS

12

13

14

15

BUTLLETINS
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Exposicions

Juny 2005

(“Cub” a la plaça del Mercat)

Juny 2006

(Carpa al mateix indret)
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2.4. TEMPORALITAT

CALENDARI INICIAL
CAMP
1

ACTUACIÓ
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

NOM ACTUACIÓ
Millora de l’enllumenat i adequació a
normes mediambientals
Camí Escolar Segur

2.1

3

3.1

Rehabilitació de la Casa de la Torrassa

3.2

Rehabilitació i adequació de Torre Barrina

3.3
3.4

Adequació local carrer Llobregat per a
ludoteca
Adequació local per a la formació d’adults

3.5

Creació d’un Casal d’’avis a la Torrassa

4

4.1

Creació d’una xarxa de comunicacions

5

5.1

Estalvi d’aigua domèstica

6

6.1

7

7.8

8.1

Equitat de Gènere en el disseny i en l’ús
de l’espai urbà i equipaments
CICERONE- Projecte d’acollida a joves
nouvinguts
Borsa d’espais i locals per a la
dinamització econòmica
Creació d’un sistema de senyalització
comercial
Adequació de guals per a vianants

8.2

Instal·lació d’escales mecàniques

8

2007

2008

Urbanització Pl. De Sènia, Creu Roja i
Tv.Collblanc
Urbanització i ampliació Parc de la
Marquesa
Urbanització zona verda interior illa
Vidrieries Llobregat
Reformar i adequació del carrer Rosselló

2

7.15

2006

Instal·lació jocs infantils a Vidrieries
Rovira
Instal·lació jocs infantils al Parc de la
Torrassa
Renovació i replantació de l’arbrat

Reforma i adequació del carrer Stgo.
Apòstol
Ajuts a la instal·lació d’ascensors

7.14

2004-2005
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2.5 MODIFICACIONS
Els projectes que formen part del Pla Integral, s’han anat adaptant al desenvolupament del
mateix i per aquest motiu algunes actuacions han sofert modificacions i s’han anat re definint
d’acord amb les necessitats pròpies de l’execució del Pla. Sempre, però , de comú acord amb la
Comissió d’Entitats i havent donat compte als diferents fòrums de participació, així com a
l’Oficina de Barris de la Generalitat de Catalunya.
Les modificacions portades a terme són les següents:

PROJECTES QUE VAN DEIXAR DE FORMAR PART DE LA LLEI DE BARRIS

Reforma i adequació del Pla d’accessibilitat del carrer Rosselló
Donat l’increment pressupostari d’alguns projectes (que s’explicarà en el punt 2.5.), vàrem
considerar treure aquest projecte del finançament del Pla de Barris, essent finançat en la seva
totalitat per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. Aquest projecte ja ha finalitzat.
Rehabilitació de la Casa de la Torrassa per a equipament infantil i de lleure
La Casa de la Torrassa és una masia amb un alt grau de protecció contemplat dins el Pla
Especial de protecció del patrimoni arquitectònic ; aquesta protecció contempla a més dels
elements externs, la protecció dels elements interiors que fan que no hagi estat possible la
ubicació d’un centre de lleure modern i en condicions. A més en les primeres prospeccions del
terreny es va descobrir restes d’un castell del segle XII (Castell de Bellvís), el que ja va fer del
tot impossible adequar l’edifici per a un equipament d’aquestes característiques.
Adequació del local del carrer Llobregat per a ludoteca
També d’acord amb la Comissió d’entitats, es va decidir instal·lar en aquest local, l’Oficina de
Municipal de l’Habitatge, valorant que pel desenvolupament integral del territori, és important
la ubicació d’equipaments públics i de servei de tota la ciutat en aquest districte, obligant així
que veïns d’altres barris s’hagin de traslladar a Collblanc - la Torrassa, facilitant així la ruptura
de possibles estereotips sobre aquest territori.
Tan l’equipament de lleure infantil com el servei associat de ludoteca no han pogut realitzar-se
en aquest període 2005-2009, essent un del principals dèficits que, de comú acord amb la
Comissió d’Entitats, es planteja com a actuació prioritària en la continuïtat del Pla de Millora
de Barris.
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PROJECTES PEL QUAL ES VA SOL·LICITAR PRÒRROGA

Rehabilitació i adequació de Torre Barrina per a joves i noves tecnologies
La Torre Barrina és un edifici que està inclòs en el Pla Especial de protecció del patrimoni de la
Ciutat, per tan qualsevol intervenció ha d’estar aprovada pels serveis de Patrimoni. Això,
juntament amb la complexitat tècnica de la actuació varen retardar l’inici de les obres.
Casal d’avis de la Torrassa
Abans d’iniciar aquest projecte es van mantindre converses amb la Direcció del CEIP Santiago
Ramon i Cajal i amb l’àrea d’educació de l’Ajuntament de l’Hospitalet, ja que les obres
afectaven al parvulari de l’escola i s’havia de traslladar abans de començar les mateixes. Per
aquest motiu i per la dificultat del desnivell en el terreny on s’ha construït el nou equipament
l’obra ha sofert un retard d’uns mesos del seu inici previst.
Creació d’una xarxa de comunicacions
Aquest projecte té com a objectiu estendre la xarxa de comunicacions entre edificis municipals
de Collblanc - la Torrassa. Entre aquests figuren la Torre Barrina i el Casal d’avis, per aquest
motiu aquesta actuació s’ha realitzat en dues fases, la primera es va executar segons el
calendari previst i la segona es portarà un terme un cop finalitzats els dos equipaments
anteriorment mencionats.

CALENDARI DEFINITIU
CAMP
1

ACTUACIÓ
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.10

2

2.1

NOM ACTUACIÓ
Millora de l’enllumenat i adequació a
normes mediambientals
Camí Escolar Segur

2004-2005

2006

2007

2008

2009

Instal·lació jocs infantils a Vidrieries
Rovira
Instal·lació jocs infantils al Parc de la
Torrassa
Renovació i replantació de l’arbrat
Urbanització Pl. De Sènia, Creu Roja i
Tv.Collblanc
Urbanització i ampliació Parc de la
Marquesa
Urbanització zona verda interior illa
Vidrieries Llobregat
Reforma i adequació del carrer Stgo.
Apòstol
Ajuts a la instal·lació d’ascensors

3.2

Rehabilitació i adequació de Torre
Barrina

3.4

Adequació local per a la formació
d’adults

3.5

Creació d’un Casal d’’avis a la
Torrassa
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4

4.1

Creació d’una xarxa de comunicacions

5

5.1

Estalvi d’aigua domèstica

6

6.1

7

7.8

8.1

Equitat de Gènere en el disseny i en
l’ús de l’espai urbà i equipaments
CICERONE- Projecte d’acollida a joves
nouvinguts
Borsa d’espais i locals per a la
dinamització econòmica
Creació d’un sistema de senyalització
comercial
Adequació de guals per a vianants

8.2

Instal·lació d’escales mecàniques

7.14
7.15
8

2.6. EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA I JUSTIFICACIÓ

Un cop comentades les modificacions, i més en concret, les que fan referència als projectes
que van deixar de formar part de la Llei de Barris, veurem en el quadre següent, les variacions
sofertes en l’execució dels pressupost i les seves variacions en el transcurs de l’execució del
Pla.
Aquestes modificacions han estat produïdes per l’increment del cost en l’execució d’alguns
projectes, que per la seva complicitat en l’execució, s’han hagut de prendre mesures que han
incrementat el seu cos. És el cas de la rehabilitació de la Torre Barrina, que com hem explicat
anteriorment , es un edifici inclòs en el Pla de protecció del Patrimoni arquitectònic de la
Ciutat. Tanmateix, la construcció del Casal d’avis de la Torrassa ha sofert un increment del
pressupost previst inicialment, al trobar-se en un terreny que presentava un gran desnivell i
per tant de gran dificultat en la construcció d’aquest equipament.

CAMP

CODI

NOM ACTUACIÓ

1

1.1.01
1.1.02
1.1.03
1.1.04
1.1.05
1.1.0.6

Millora de l’enllumenat
Camí Escolar Segur
Jocs infantils Vidrieries Rovira
Jocs infantils Parc de la Torrassa
Replantació i renovació de l’arbrat viari
Urbanització Pl. Sènia, Creu Roja i TvCollblanc
Ampliació i urbanització Parc de la
Marquesa
Urbanització zona verda illa Vidrieries
Llobregat
Reforma i adequació del carrer Rosselló
Reforma i adequació del carrer Stgo.
Apòstol
Ajuts a la instal·lació d’ascensors
Rehabilitació Torre Barrina per a joves i
TIC
Adequació local per a la formació

1.1.07
1.1.08
1.1.09
1.1.10
2
3

2.2.01
3.3.02
3.3.04

INVERSIÓ INICIAL
259.416,00
1.610.551,00
70.000,00
70.000,00
82.000,00
3.203.000,00

PRESSUPOST
MODIFICAT
259.390,81
1.704.000,00
71.997,40
59.712,88
82.000,00
2.875.310,13

TANCAMENT

2.091.375,85

2.077.758,28

2.077.758,28

1.100.000,00

1.253.738,50

1.253.738,50

1.157.098,00
900.000,00

23.200,00
801.340,04

23.200,00
717.341,94

300.000,00
2.100.000,00

279.884,35
2.706.097,60

279.885,17
2.671.794,65

300.000,00

292.546,05

356.994,38

216.726,46
1.636.068,58
65.955,24
65.755,04
79.871,88
3.125.097,57
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4
5
6

3.3.05
4.4.01
5.5.01
6..6.01

7

7.7.08

d’adults
Creació d’un Casal d’avis
Creació d’una Xarxa de comunicacions
Estalvi d’aigua domèstica
Equitat de Gènere en el disseny de
l’espai urbà
CICERONE. Projecte d’acollida a joves
nouvinguts
Borsa d’espais i locals per a la
dinamització comercial
Creació d’una xarxa de senyalització de
prom.cial.
Adequació de guals per a vianants
Instal·lació d’escales mecàniques

7.7.14
7.7.15
8

8.8.01
8.8.02

TOTALS

1.200.000,00
347.000,00
60.000,00
320.000,00

3.749.143,31
347.000,00
60.000,00
320.000,00

3.965.771,73
146.605,80
60.000,00
317.384,37

92.600,00

98.000,00

98.793,70

12.000,00

12.000,00

12.000,00

42.000,00

42.000,00

42.000,00

222.905,00
1.250.000,00

235.906,00
1.302.944,77

138.282,06
1.302.944,77

18.653.970,12

18.653.970,12

18.653.970,12

Pressupost inicial per Camps
Camp 1
Camp 2
Camp 3
Camp 4
Camp 5
Camp 6
Camp 7
Camp 8

Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds
Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis
Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu
Incorporació tecnologies de la informació en els edificis
Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà
Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments
Programes que comportin la millora social, urbanística i econòmica
Accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques

2%

1%

10.543.440,85 €
300.000,00 €
5.464.024,27 €
347.000,00 €
60.000,00 €
320.000,00 €
146.600,00 €
1.472.905,00 €

2% 1%
Camp 1

8%

Camp 2
Camp 3
29%

55%

Camp 4
Camp 5
Camp 6
Camp 7

2%

Camp 8
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Inversió final per camps
Camp 1
Camp 2
Camp 3
Camp 4
Camp 5
Camp 6
Camp 7
Camp 8

Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds
Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis
Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu
Incorporació tecnologies de la informació en els edificis
Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà
Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments
Programes que comportin la millora social, urbanística i econòmica
Accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques

9.261.513,41 €
279.885,17 €
6.994.560,76 €
146.605,80 €
60.000,00 €
317.384,37 €
152.793,70 €
1.441.226,83 €

2%
1%

1% 1%

8%

Camp 1
Camp 2
49%

Camp 3
Camp 4

37%

Camp 5
Camp 6
Camp 7
Camp 8
1%

Justificacions
ANY
2005
2006
2007
2008
2009-2010
TOTAL

IMPORT
214.682,27 €
3.847.411,12 €
6.635.433,64 €
1.955.720,54 €
6.000.722,55 €
18.653.970,09 €
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1%
21%

32%

Any 2005
Any 2006
Any 2007
10%

36%

Any 2008
Any 2009

3. RESULTATS DE L’AVALUACIÓ DEL PLA
3.1 AVALUACIÓ DELS PROJECTES

CAMP 1. MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS

1.1 Millora de l’enllumenat públic i adequació a normes mediambientals
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

ALGUNES DADES DEL PROJECTE

INDICADORS DE REALITZACIÓ

PRESSUPOST

Per tal de minorar la contaminació lumínica i assegurar un estalvi
energètic el projecte preveu les següents mesures:

Utilització de llum de vapor de sodi en substitució de la
de vapor de mercuri

Canvi de totes les llumeneres que el seu disseny no
permet disminuir el grau de contaminació lumínica.

Canvi massiu de làmpades i equips per tal d’assegurar un
funcionament correcte de la instal·lació d’enllumenat
públic
S’han adequat 636 punts de llum . S’ha realitzat un estudi de
seguiment de l’estat de conservació de totes les llumeneres i de la
intensitat lumínica a tots els carrers del districte.
Canvi per estat de conservació obsolet: làmpada + equip + braç +
llumenera: 326
Canvi per estat conservació semi nou: làmpada + equip : 339 ;
llumenera : 21
Nº TOTAL LLUMENERES: 347 unitats
Nº TOTAL LÀMPADES + EQUIPS: 665 unitats
216.726,46 €
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1.2 Camí Escolar Segur

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Presentació del Projecte a les escoles del Districte II
Aprovació per part del Consell Escolar
Execució de les fitxes didàctiques
Suport a les escoles per part d’una dinamitzadora
Presentació del llistat de propostes dels centres escolars
Procés per establir una xarxa de camins escolars amb la participació
dels centres educatius, el Consell Escolar i el teixit associatiu
Execució del projecte
Campanya de comunicació
Edició del material de suport

ALGUNES DADES DEL PROJECTE

Més de 500 escolar de primària i secundària han participat en la seva
elaboració
Paviment vermellós 276 m2.
2.724 m2 de vorera
135 pilones especials
72 arbres substituïts
42 arbres replantats
36 m. tanca escola
32 punts de llum en façana
26 bancs

ALTRES DADES D’INTERÈS

PRESSUPOST

1.636.068,58 €
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1.3 Instal·lació de jocs infantils a la Plaça Vidrieries Rovira

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
ALGUNES DADES DEL PROJECTE

INDICADORS DE REALITZACIÓ
PRESSUPOST

Preparació de l’espai de joc amb la eliminació del sorral actual,
anivellació del terreny i col·locació de pavimentació amb cautxú
Instal·lació de 4 jocs :
2
jocs de molla per nens de 2 a 6 anys
1
joc de columbí per nens de 2 a 6 anys
1
joc combinat per nens de 4 a 12 anys

Nombre m2 per a jocs infantils: 295 m2
71.977,40 €

1.4 Instal·lació de jocs infantils al Parc de la Torrassa

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
ALGUNES DADES DEL PROJECTE

INDICADORS DE REALITZACIÓ
PRESSUPOST

Preparació d’una àrea de 24 x 12 m amb dos espais diferenciats de joc,
un per nens de 1 a 4 anys i un altre per nens de 4 a 12 anys.
Instal·lació de 6 jocs:
3 jocs de molla per nens de 2 a 6 anys
1 joc de columbí per nens de 6 a 12 anys
1 joc combinat per nens de 4 a 12 anys
Col·locació d’una tanca de fusta de 92 metres lineals amb tres portes
d’accés
Nombre m2 per a jocs infantils: 312 M2
59.712,88 €
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1.5 Replantació i renovació de l’arbrat

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

ALGUNES DADES DEL PROJECTE
INDICADORS DE REALITZACIÓ
PRESSUPOST

Restitució dels arbres que han estat eliminats de la via pública i
substituir aquells que representin un risc per la seguretat o degut al
seu estat i expectativa de vida útil.
163 arbres plantats en 23 carrers i 49 escocells anul·lats
Nombre d’arbres plantats:123
Nombre d’arbres renovats: 40
79.871,88 €

1.6 Urbanització de la Plaça de la Sènia, carrer Creu Roja i Travessera de Collblanc
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

ALGUNES DADES DEL PROJECTE

INDICADORS DE REALITZACIÓ

PRESSUPOST

Execució del projecte d’obertura i urbanització del la plaça de la Sènia,
carrer Creu Roja i Tv. De Collblanc amb la finalitat de pal·liar les
deficiències existents al barri en espais lliures i zones verdes
Superfície total de l’actuació 15.045 m2
Superfície de zona verda 4.660 m2
Instal·lació de jocs infantils i nou mobiliari urbà
Increment m2 superfície verda: 1.230 m2
Nombre m2 urbanitzats: 10.520 m2
% Augment espai per a vianants: 21,82%
3.125.097,57 €
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1.7 Ampliació i Urbanització del Parc de la Marquesa
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

ALGUNES DADES DEL PROJECTE

INDICADORS DE REALITZACIÓ
PRESSUPOST

Ampliació i remodelació de l’actual Parc de la Marquesa amb la
finalitat de pal·liar les deficiències existents al barri en espais lliures i
zones verdes
Ampliació de zona verda en 4.405 m2.
Superfície total de l’actuació 13.772 m2.
Renovació i ampliació de les zones de jocs infantils
Increment m2 de zona verda:
2.077.758 ,28 €€
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1.8 Urbanització de zona verda interior d’illa al Sector Vidrieries Llobregat i carrer
Mas
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

ALGUNES DADES DEL PROJECTE

INDICADORS DE REALITZACIÓ
PRESSUPOST

Projecte d’urbanització del interior de l’ illa interior del sector Vidrieries
Llobregat delimitada pels carrers del Llobregat, del Montseny, de la
Joventut i de Mas amb la finalitat de pal·liar el dèficit de zones verdes al
barri.
Tindrà 4 accessos: 2 pel carrer del Llobregat, 1 pel carrer de la Joventut i
un altre pel carrer Mas .
Configuració d’una plaça entre els carrers Mas i de la Joventut, la zona
central de la qual es destina a jocs infantils.
Aquest projecte inclou altres actuacions com són:
La zona verda serà de 3.799 m2
Nova zona de jocs infantils
Increment de m2 de zona verda 3.799 m2
1.253.738,50 €
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1.10 Reforma i adequació al Pla d’accessibilitat del Carrer Santiago Apòstol

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

ALTRES DADES D’INTERÈS

INDICADORS DE REALITZACIÓ

PRESSUPOST

Transformació a carrer de prioritat per a vianants, renovant la
pavimentació, el mobiliari urbà, l’enllumenat, i l’arbrat . Soterrament
del serveis aeris i supressió de barreres arquitectòniques
Pavimentació amb capa de rodament de color vermell.
Calçada de 4.80 m d’un carril de circulació de 3 m, aparcament de 1,80
i dues voreres de 2,60 m. Mantenint-se el sobre ample de vorera
davant l’escola , augmentant-la 35 m .
Superfície total de l’actuació: 4.645 m2
Metres lineals de vial: 435
717.341,94 €
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CAMP 2. REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT DELS ELEMENTS
COL·LECTIUS DELS EDIFICIS
2.1 Ajuts a la instal·lació d’ascensors per a supressió de barreres arquitectòniques
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Informar als propietaris i a les comunitats de veïns dels ajuts per a la
instal·lació d¡aparells elevadors per a la supressió de barreres
arquitectòniques . Això facilitarà:
La mobilitat a tots aquells col·lectius de gent gran que , per les seves
dificultats no poden sortir del domicili.
Una millora molt important en el nivell de confort i accessibilitat.

INDICADORS DE REALITZACIÓ

Nombre d’ascensors instal·lats : 175
població beneficiària: 8.691 persones
279.885,17 €

PRESSUPOST

CAMP 3. PROVISIÓ D’EQUIPAMENTS PER A L’ÚS COL·LECTIU

3.2 Rehabilitació de la Torre Barrina per a joves i noves tecnologies
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
INDICADORS DE REALITZACIÓ

PRESSUPOST

Rehabilitació d’un equipament per adequar-lo al futur ús de formació i
difusió de noves tecnologies per a joves
Rehabilitació equipament: superfície construïda 1.103 m2; superfície
útil 791 m2
Planta baixa: sala d’exposicions i esdeveniments, esbarjo, recepció
1ª planta: 3 aules polivalents
2ª planta: Àudio i So; 3 aules i 2 estudis de so
3ª planta: Imatge; 1 aula, 2 sales d’editatge
2.671.794,65 €
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3.4 Adequació de locals per a la formació d’adults
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

ALTRES DADES D’INTERÈS
INDICADORS DE REALITZACIÓ

PRESSUPOST

Condicionament d’uns locals que permetin un augment significatiu de
l’oferta existent de les activitats formatives adreçades als adults
mitjançant l’adequació i dotació dels espais existents.
Total superfície construïda: 405, 32 m2
L’escola d’adults ha quedat dotada del següents espais:
4 aules genèriques de 56,13 m2, 30,99 m2, 26,65 m2 i 25, 22 m2
1 aula informàtica de 24,04 m2
1 aula taller de 27,11 m2
1 aula laboratori de 26,49 m2
1 sala professors de 25,61 m2
La resta d’espai construït respons a diferents serveis.
356.994,38 €
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3.5 Creació d’un Casal d’avis
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

ALTRES DADES D’INTERÈS
INDICADORS DE REALITZACIÓ

PRESSUPOST

El present projecte tracta d’aprofitar l’espai vacant de la finca que
ocupa el CEIP Ramon y Cajal situat al barri de la Torrassa , de manera
que amb l’aprofitament dels desnivells topogràfics actuals es pugui
construir un casal per a la gent gran
L’equipament consta d’uns 1.200 m2 de superfície construïda,
L’equipament disposa del següents serveis:
Menjador,dutxes, bugaderia, perruqueria, aula d’informàtica. Tallers,
sala polivalent per activitats de gimnàstica, teatre, xerrades...,
podologia, sala general, biblioteca i sala de lectura
3.965.771,68 €
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CAMP 4 . INCORPORACIÓ TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN
ELS EDIFICIS
4.4.01 Creació d’una xarxa de comunicacions
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

INDICADORS DE REALITZACIÓ

PRESSUPOST

Estendre la xarxa de comunicacions entre edificis municipals per tal
d’oferir l’accés a les noves tecnologies a tots els usuaris del dels
centres culturals i equipaments municipals
Nombre de connexions: Regidoria Districte II, Oficina de l’Habitatge,
Local carrer Mas i Casa dels cargols (foto)
Llocs connectats : 4
146.605 800 €

CAMP
5.
FOMENT
DE
DESENVOLUPAMENT URBÀ

LA

SOSTENIBILITAT

DEL

5.5.01 Estalvi d’aigua domèstica
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

ALTRES DADES

Porta a porta amb instal·lació de mecanisme estalviadors d’aigua a un
seguit d’habitatges
Seguiment del consum dels habitatges seleccionats
Xerrades als centres escolars, entitats ...
Edició i repartiment de material divulgatiu
- La campanya la va portar a terme l’entitat Ecologistes en Acció
- El dia 25 de març de 2006 es va celebrar la festa de l’aigua
- 1.300 persones van recollir els mecanismes estalviadors per a dues
aixetes i una dutxa
- 11 ferreteries de Collblanc- La Torrassa han signat un acord de
compromís de disposar de mecanismes estalviadors d’aigua als seus
establiments
- S’han realitzat 15 tallers sobre el cicle de l’aigua i com estalviar-la a
nens i nenes de 5è i 6è de primària d’escoles públiques
- S’han realitzat 10 eco-auditories de l’aigua a grans consumidors,
equipaments i associacions.

35

INDICADORS DE REALITZACIÓ
PRESSUPOST

Nombre d’habitatges amb mecanismes instal·lats: 1.300
60.000 €

CAMP 6. EQUITAT DE GÈNERE EN EL DISSENY I EN L’ÚS DE
L’ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS
6.6.01 Equitat de Gènere
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

INDICADORS DE REALITZACIÓ

El projecte compren la incorporació de l’experiència que les dones
tenen de la ciutat a la planificació dels espais urbans per tal d’afavorir
la participació i la promoció dels col·lectius femenins amb situació de
més vulnerabilitat social.
Subprojectes: Xarxa de dones, mobilitat adaptada a les necessitats de
la vida quotidiana, participació social de les dones immigrades,
activitat física i convivència intercultural, organització d’una associació
de dones al barri i servei d’intermediació per compartir habitatge.
- Nombre d’activitats (esportives, culturals...) : 219
- Nombre de propostes relatives a la planificació de l’espai urbanístic:
11
- Nombre d’accions i millora en quan a la mobilitat i accessibilitat: 3

INDICADORS D’IMPACTE

- Nombre de dones beneficiàries del programa: 590
- Grau de satisfacció de les participants: 9 sobre 10
- Nombre d’associacions que participen: 9

PRESSUPOST

317.384,38 €
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CAMP 7. PROGRAMES QUE COMPORTIN LA MILLORA SOCIAL,
URBNÍSTICA I ECONÒMICA
7.8 CICERONE. Projecte d’acollida als nouvinguts
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

ALTRES DADES D’INTERÈS

INDICADORS DE REALITZACIÓ

PRESSUPOST

El projecte te com a objectiu afavorir la inclusió i participació dels
joves nouvinguts, conjuntament amb els autòctons en les activitats del
barri i de la ciutat, afavorint el coneixement del seu entorn per facilitar
la seva integració social
El projecte s’adreça de manera específica a joves d’entre 16 i 21 anys ,
tant d’origen autòcton, com d’origen immigrat. Com element clau, el
projecte comptarà amb la participació de voluntaris acompanyants
dels nouvinguts
Han participat un total de 373 alumnes d’ESO i 117 de Batxillerat
El 80% nouvinguts i el 20% autòctons
Han participat també 80 pares i mares .
S’ha comptat amb 9 Cicerones: 5 autòctons i 4 nouvinguts
Activitats que s’han portat a terme: taller de vídeo, cine fòrum, fira
d’entitats juvenils, participació en la festa de la diversitat, gincama per
conèixer les entitats del districte, jocs del mon, taller de ball,
realització d’una guia del barri....
98.793,74 €
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7.14 Borsa d’espais i locals per a la dinamització econòmica
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

INDICADORS DE REALITZACIÓ

PRESSUPOST

Realització de l’inventari de locals inactius econòmicament (cens de
locals buits)
Contacte amb els propietaris dels locals
Elaboració del protocol d’intermediació oferta/demanda
Creació del sistema informàtic de difusió i informació de l’oferta de
locals
Cens de locals buits: SI. 225
Creació de la bossa d’espais: NO
Nombre de nous establiments: 125
Noves activitats generades: venda tèxtil, comestible
Informe final sobre les conclusions de l’estudi i mesures a adoptar per
a la dinamització econòmica.
12.000,00 €

7.15 Creació d’un sistema de senyalització de promoció comercial
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

INDICADORS DE RESULTATS

PRESSUPOST

El projecte va encaminat a disposar d’un sistema de senyalització
comercial al districte II per orientar i dirigir al consumidor envers
l’oferta comercial d’aquesta àrea, la tipologia d’oferta i els serveis
addicionals que s’hi presten
Nombre de rètols indicacions comercials renovades: 26
Nombre d’activitats de promoció comercial: 5
Increment establiments: 25%-50%
42.000,00 €
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CAMP 8. ACCESIBILITAT
ARQUITECTÒNIQUES

I

SUPRESSIÓ

DE

BARRERES

8.1 Adequació de guals per a vianants
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

ALTRES DADES D’INTERÈS

INDICADORS DE REALITZACIÓ
PRESSUPOST

L’objecte de les obres és millorar el grau d’accessibilitat de la via
pública. Per a aconseguir-ho les actuacions que preveu el projecte
estan destinades a la supressió de les barreres arquitectòniques
urbanes, així com a l’obtenció d’itineraris adaptats per a vianants
totalment adaptats.
La solució adoptada s’ha hagut d’adaptar a cada cruïlla en funció de
les seves característiques i del seu grau d’accessibilitat.
Un treball de camp exhaustiu ha posat en rellevància la existència de
guals de vianants sense adaptar i de guals que si bé estan adaptats
per a persones amb mobilitat reduïda, no ho estan per a persones
cegues ja que no disposen de la banda de panot específic .
S’han realitzat actuacions en un total de 91 cruïlles
138.282,06 €

8.2 Instal·lació d’escales mecàniques
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

INDICADORS DE REALITZACIÓ

Alguns del carrers del Districte II estan urbanitzats amb diversos trams
d’escales fixes que actuen com a barreres arquitectòniques dificultant
l’accessibilitat . Per tal de superar aquestes barreres es projecta un
nou disseny de les seccions dels trams del carrers amb escales
mecàniques, remodelant els trams d’escales fixes i rampes existents.
Nombre de barreres arquitectòniques eliminades: tres trams de
carrers que en conjunt fan un desnivell de 20,3 metres
Superfícies de carrers tractades:
Accessos mecànics:
Graner:
222 m2
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París:
Martorell

112 m2
223 m2

Nombre d’escales mecàniques instal·lades:
Graner: 2
París: 2
Martorell: 2
1.302.944,77 €

PRESSUPOST

3.2 IMPACTE EN EL TERRITORI

3.2.0. L’EDIFICACIÓ
L’estat de conservació, les característiques i la funcionalitat de l’edificació al districte de
Collblanc i la Torrassa van ser alguns dels factors més bàsics per l’Ajuntament de l’Hospitalet
de Llobregat a l’hora d’elaborar el Pla d’intervenció integral.

Habitatge

Nre. Habitatges
Densitat neta:
habitatge/Ha.
Mitjana ocupació

Ciutat
102.357
142,76

Dist.II
20.445
215,21

2,80

2,74

2004
Collblanc
9.941
195,00
2,75

Torrassa
10.504
238,73

Ciutat
105.650
147,35

Dist.II
21.217
223,34

2,74

2,82

2,82

2008
Collblanc
10.448
204,86
2,79

Torrassa
10.769
244,75
2,74

Segons les dades a 31 de desembre de 2008, la densitat d’habitatges del districte II (223,34), és
superior a la de la mitjana de la ciutat (147,35), incrementant-se en 8,13 punts respecte a l’any
2004.
40

Llicència d’habitatge acumulades

Total llicències
Obra Nova
Rehabilitació
Habitatges suprimits
Habitatges creats
Obra nova
Rehabilitació

Ciutat
344
239
105
100
3.205
2.994
211

1999-2003
Dist.II
Collblanc
89
43
53
27
36
16
31
8
437
263
355
213
82
50

Torrassa
46
26
20
23
174
142
32

Ciutat
378
212
166
84
4.531
4.180
351

2004-2008
Dist.II
Collblanc
109
64
51
33
58
31
15
5
683
532
584
466
99
66

Torrassa
45
18
27
10
151
118
33

Les llicències sol·licitades en període 2004-2008 d’obra nova al Districte II representen un
24,05 % respecte al conjunt de la Ciutat, mentre que en el període 1999-2003 representava un
22,17%, per tant s’ha incrementat en gairebé 2 punts. Mentre que les llicències per a
rehabilitació no ha sofert pràcticament cap variació percentual, 34,28% (1999-2003) i 34,93%
(2004-2008) mantenint-se com un dels percentatges més alts de la Ciutat, tot i haver-ne
incrementat un 60% el nombre absolut de llicències de rehabilitació en aquests barris.

Característiques dels habitatges creats

Superfície fins 60 m2
Superfície 61-90 m2
Superfície 91-120 m2
Superfície + 120 m2

Ciutat
465
2.042
443
43

1999-2003
Dist.II
Collblanc
87
54
218
135
35
20
15
4

Torrassa
33
83
15
11

Ciutat
1.575
2.389
188
28

2004-2008
Dist.II
Collblanc
230
162
338
292
14
11
3
2

Torrassa
68
46
3
1

Pel que fa als habitatges de nova creació , s’ha produït una disminució dels habitatges de fins a
60 m2 de 4,1 punts respecte al total de la Ciutat, mentre que s’ha incrementat en 3,47 punts
la creació d’habitatges de 60 a 90 m2. La disminució més accentuada la trobem en els
habitatges nou de més de 120 m2, al representar només un 10,71% respecte al conjunt de la
Ciutat en el període 2004-2008, mentre que en el període 1999-2003, era d’un 34,88%.

Nombre de persones per habitatge

Total habitatges
% llar 1 persona/habit.
% llar 2
“
“

Ciutat
92.495
20,60
30,04

Dist.II
17.888
25,83
30,50

2004
Collblanc
8.664
24,73
30,39

Torrassa
9.224
26,85
30,59

Ciutat
94.823
21,85
30,10

Dist.II
18.434
26,35
28,96

2008
Collblanc
9.003
25,94
29,19

Torrassa
9.431
26,75
28,75
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% llar 3
% llar 4
% llar 5
% llar + 5

“
“
“
“

“
“
“
“

23,07
16,58
4,67
5,04

19,85
13,04
4,20
6,60

20,54
13,78
4,48
6,07

19,19
12,34
3,94
7,09

21,58
15,19
4,95
6,31

18,32
12,85
5,28
8,24

19,12
13,11
5,06
7,59

17,56
12,60
5,48
8,86

El percentatge de llars ocupades per una sola persona al districte II és superior en 4,5 punts
respecte al total de Ciutat (any 2008) , així com les llar ocupades per més de 5 persones
(gairebé 2 punts per sobre).

3.2.1 EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ

En el conjunt de la Ciutat , les densitats més elevades de població es concentren en la part
nord de l’Hospitalet. La densitat del barris de Collblanc i la Torrassa és de les més altes de la
Ciutat. Així l’any 2004 la densitat mitjana era de 20.747 habitants per Km/2 i la del Districte II
era de 51.663 hab/Km2 . Quatre anys després la densitat s’ha anat incrementant arribant a ser
al conjunt del districte de 54.810 hab/Km2 i especialment al barri de la Torrassa de 61.200
Hab/Km2.
El marc temporal 2004-2008 ve marcat per un increment progressiu de la població, seguint la
tendència d’anteriors períodes (1999-2003), si bé en menor mesura, ja que en aquest període
l’augment de població va ser més significatiu . En el conjunt de la ciutat l’increment produït és
de 7.838 persones ( 3,02 %), mentre que al Districte II s’incrementa la població en 2.990
persones, el que representa un 6,09% respecte a l’any 2004. Per tant de l’increment total de
ciutat , un 38% del mateix és produeix als barris de Collblanc i la Torrassa.

Població (31 de
desembre)
Població
Densitat (Hab/Km2)
Creixement absolut
Taxa de creixement
Sexe.Homes
Dones
Edat mitjana de la
població

Ciutat

Dist.II

2004
Collblanc

Torrassa

Ciutat

Dist.II

2008
Collblanc

259.135
20.747
14.261
5,82%
49,19
50,81
41,22

49.080
51.663
5.902
13.66%
48,58
51,42
42,22

23.840
46.745
2.590
12,18%
48,50
51,50
42,46

25.240
57.363
3.312
15,10%
48,66
51,34
41,99

266.973
21.374
7.838
3,02%
49,37
50,63
41,19

52.070
54.810
2.990
6,09%
49,00
51,00
41,06

25.142
49.298
1.302
2,78%
48.67
51,33
41,49

26.928
61.200
1.688
2,94%
49,31
50,69
40,66

30.552
11,79

5.572
11,35

2.666
11,18

2.906
11,51

34.417
12,89

6.515
12,51

3.057
12,16

3.458
12.84

29.740

5.211

2.619

2.592

27.892

5.566

2.619

2.947

Torrassa

Població per grups d’edat
Població infantil (014 anys)
%
Població jove (15-24

42

anys)
%
Població adulta (2564 anys)
%
Població anciana (+
65 anys)
%
Població de + 80 anys
Índex de
dependència ((0-14 +
>64)/15-64
% dependència
global ((0-14 +
>64)*100/Total
Índex d’envelliment
(65i+ /0-14)
Índex de sobre
envelliment

11,48

10,62

10,99

10,27

10,45

10,69

10,42

10,94

153.769
59,34

28.075
57,20

13.572
56,93

14.503
57,46

156.850
58,75

30.206
58,01

14.661
58,31

15.545
57,73

45.074
17,39

10.222
20,83

4.983
20,90

4.805
19,11

47.814
17,91

9.783
18,79

4.805
19,11

4.978
18,49

10.154
3,92
0,41

2.546
5,19
0,47

1.250
5,24
0,47

1.296
5,13
0,48

11.978
4,49
0,45

2.838
5,45
0,46

1.391
5,53
0,45

1.447
5,37
0,46

29,18

32,18

32,08

32,27

30,80

31,30

31,27

31,33

1,48

1,83

1,87

1,80

1,39

1,50

1,57

1,44

(75i+ /
65i+)

0.43

0.47

0.47

0.47

0.47

0.54.

0.54

44.244
100
17,07
52,68
47,32
29,18

12.550
28,37
25,57
52,92
47,08
29,30

5.673
12,82
23,80
52,12
47,88
29,14

6.877
15,54
27,25
53,58
46,42
29,44

66.636
100
24,96
53,01
46,99
29,75

18.299
27,46
35,14
53,00
47,00
29,98

8.235
12,36
32,75
52,36
47,64
29,91

10.064
15,10
37,37
53,53
46,47
30,04

Població Estrangera
Població
% distribució
% proporció població
Sexe : % homes
% dones
Edat mitjana

La evolució de la població estrangera a Collblanc i la Torrassa , s’ha anat incrementant en el
període 2004-2008. Així si comparem l’increment durant el període 1999-2003, al conjunt de la
ciutat es va incrementar un 17,07% i al Districte II un 25,57 %, mentre que en el darrer període
l’evolució de la població estrangera ha estat en el conjunt de l’Hospitalet d’un 24,6% i en els
barris de Collblanc i la Torrassa d’un 35,14 %. Per tant aquesta diferència substancial de nova
immigració fa que el territori sobre el qual es va elaborar aquest Pla Integral , segueixi tenint
nous reptes per treballar en la Cohesió social i la integració dels nouvinguts.

3.2.3 SITUACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA

Serveis Socials
Tipus demandes usuaris CMSS
(%)
Econòmiques
Laborals
Legals
Habitatge

Ciutat

2004
Districte II

Ciutat

2008
Districte II

53,33
6,34
3,81
5,59

51,76
5,30
4,19
3,85

59,15
5,05
2,72
6,07

56,45
5,94
2,13
3,86
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Escolarització
Salut
Familiars i Socials

4,65
6,22
20,06

6,87
5,08
22,95

4,67
5,60
16,74

8,53
6,29
16,80

Ciutat
27,94

2004
Districte II
30,59

Ciutat
22,36

2008
Districte II
28,70

95,40

64,60

92,01

63,66

51,49

45,21

53,21

50,86

17,90

32,70

30,20

50,19

82,55

76,70

79,41

79,25

27,81

28,10

20,66

11,07

22,30

25,40

10,77

9,70

Educació

Taxa d’escolarització llars
d’infants (s/pobla 0-2 anys)
Taxa d’escolarització primària
(3-12 anys)
% matriculació en centre públics
de primària
% matriculació estrangers
s/alumnes primària
% estrangers matriculats centres
públics primària
% alumnes 6é primària
necessiten millorar curs
% alumnes 4art d’ESO sense
graduat

3.2.4 ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Entitats
Persones associades

2004
Ciutat
506
127.807

Districte II
77
19.884

2009
Ciutat
556
137.795

Districte II
77
15.003

3.2.5 NOUS EQUIPAMENTS
En el diagnòstic que és va elaborar l’any 2004 sobre la situació en que es trobava el Districte de
Collblanc i la Torrassa , es va detectar un dèficit d’equipaments per atendre les necessitats de
la població en diferents àmbits: infantil -juvenil i gent gran. Les actuacions encaminades a
millorar la xarxa d’equipaments, s’han pensat amb la finalitat de configurar uns espais propis
per a la convivència i l’aprenentatge i com a factor de desenvolupament col·lectiu i individual
Per aquest motiu amb l’ajut de la Llei de Barris s’han pogut construir aquest equipaments:


Locals per la formació de persones adultes : Amb el condicionament d’uns locals del
Ptge. Amat es va aconseguir augmentar l’oferta de les activitats formatives a dreçades
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a les persones adultes del districte. El total de superfície construïda ha estat de 405
m2, dotada amb diverses aules i sales.
Casal d’avis de la Torrassa: El nou equipament consta d’aproximadament 1.200 m2 de
superfície i està dotat de diversos serveis: menjador, dutxes, bugaderia, perruqueria,
aula d’informàtica, sales polivalents, etc..
Rehabilitació de la Torre Barrina per a joves i noves tecnologies: Rehabilitació d’aquest
espai per adequar-lo al futur ús de formació i difusió de noves tecnologies per a joves.
L’espai rehabilitat ha estat de 900 m2 i en les tres plantes s’han ubicat diferents sales
per a exposicions, àudio, so, imatge, editatge..i altres aules polivalents .

3.3 CAPITALITZACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA
El Pla Integral de Collblanc i la Torrassa ha estat un referent per altres municipis, tant de
Catalunya, com de la resta de l’Estat Espanyol i d’altres països .
Ha estat un referent, pel que fa a la elaboració del Pla i a la participació de les entitats del
districte en la definició del mateix. Un dels projectes que ha despertat més interès ha estat el
del “Camí Escolar Segur”.
Com a gestió del Pla Integral es va presentar a "Observatorio Internacional de la Democràcia
Participativa" ,l'any 2006 A Porto Alegre, en el que ens van donar una distinció com a projecte
participatiu

Aquest projecte ha estat presentat
Congrés de Ciutats Educadores de Lyon (seleccionat)
Ponència a les jornades sobre participació ciutadana en la transformació dels barris . El Prat de
Llobregat, novembre de 2008.
IX trobada de la “Red Estatal de Ciutats Educadores , en l’apartat “La educació com a eix per a
la transformació de les ciutats. Granollers , maig de 2009.
Algunes de les administracions tant locals com d’altres nivells que ens han visitat per conèixer
la nostra experiència han estat les següents:
-

Ajuntament de Swindon (Gran Bretanya)
Ajuntament d’Hamburg (Alemanya)
Ajuntament de Montcada i Reixach
Ajuntament de Copenhagen (Dinamarca)
Ajuntament d’Olvera (Cadis)
Govern Xilè
Col·legi arquitectes França
Ajuntament de Martorell
Fundació Demà
Fundació UPC
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-

Ajuntament Sitges
Estudiants Universitat d’arquitectura de Califòrnia
Govern Egipte
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Rubí
Ajuntament de Cornellà de Llobregat

4. VALORACIÓ FINAL

4.1 VALORACIÓ AJUNTAMENT

El Pla Integral de Collblanc i la Torrassa va ser aprovat pel Ple Municipal el 10 de gener de
2002, per tant des d’aquesta data es van començar a desenvolupar els diferents projectes que
formen part del mateix. Amb l’acceptació del Pla en la primera convocatòria de la Llei de Barris
impulsada pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya , a finals de l’any 2004, es va aconseguir no només una ajuda en el finançament de
diversos projectes, si no que va facilitar avançar en la temporalitat d’alguns dels projectes,
fent-los realitat en un període de temps abans del previst.
La percepció general de millora al Districte II, després del Pla de barris és positiva, però la
percepció de les entitats, associacions de veïns i veïnes i altres col·lectius que treballen en el
territori, demanen una continuïtat en el projecte, ja que perceben que els barris de Collblanc i
la Torrassa segueixen tenint necessitats tant a nivells urbanístic com sobretot de caràcter
social.
Analitzant el conjunt d’actuacions corresponent als camp de Millora de l’espai públic i dotació
d’espais verds, s’ha produït una concentració de recursos en el barri de Collblanc, ja que per
les seves característiques urbanístiques ha estat mes fàcil poder fer operacions d’esponjament,
poden crear o ampliar noves zones verdes i espais per a l’ús de la ciutadania. Degut a la
estructura urbanística del barri de la Torrassa no s’han pogut portar a terme gaires actuacions
d’esponjament pel seu elevat cost, malgrat tenir algun projecte en ment (Ptges. Mata i Pons,
PERI Pl. Pirineus...)
La Llei de barris ha generat una transformació urbanística, social i econòmica en el territori
sense precedents . La millora de l’espai públic, com a lloc per a la cohesió social ha estat una
de les fites més destacada del Pla de Barris.
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El Pla de barris, també ha suposat la aportació de nous recursos al ciutadà: més proximitat,
més participació, més vinculació amb el Pla Integral i sobretot el reconeixement del treball de
les entitats del Districte.
Però la Llei de Barris, també ha suposat que altres Conselleries de la Generalitat de Catalunya
s’afegissin a col·laborar amb els Plans de Millora de barris i per això la seva actuació també ha
contribuït en la millora d’aquests territoris.
Així l’any 2006, el Departament de Treball i el Servei d’Ocupació de Catalunya van posar en
marxa un pla pilot d’accions complementàries per aquells barris seleccionats pel Departament
de Política Territorial i Obres Públiques que incloïen un seguit de mesures ocupacionals i de
desenvolupament local. Aquest conjunt de mesures es va convertir en el projecte Treball als
barris, que ha estat un reforç important per tal de d’afavorir les condicions de vida dels
habitants d’aquest territori.
Tanmateix, les Conselleries d’Educació, mitjançant el Pla Educatiu de l’Entorn i la Conselleria
de Salut, amb el Pla de Salut al barris han significat un suport a totes aquelles actuacions
previstes en el Pla Integral de Collblanc i la Torrassa .

Programa

Conselleria
Departament

Inversió
Generalitat

Inversió
Ajuntament

Programa de
Barris
Pla d’Ocupació
Formació
i
dinamització

Política
Territorial
Treball

9.341.221,63 €

9.312.867,44 €

Pla
Educatiu
d’Entorn
(Florida, Pubilla
Cases, Collblanc,
la Torrassa i el
Gornal
Projectes
socioeducatius
a les escoles :
CLAU, Créixer
amb l’esport

Educació

1.458.127,00 €
1.493.855,09 €
1.060.417,43 €
1.542.896,46 €
580.000,00 €
440.000,00 €

Obra social
“La Caixa”

2005-2008
2007
2008
2009
2010
Curs 07-08
Curs 08-09

17.456.64 €
25.609,31 €
43.413,50 €
100.000, 00 €
100.000,00 €

770.000,00 €
Cada any

2010-2012

60.000,00 €
180.000,00 €
180.000,00 €
120.000,00 €
180.750,00 €

TOTALS

16.686.517,61 €

Temporalit
at

2006
2007
2008
2009
2010

9.599.346,89 € 720.750,00 €
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4.2 VALORACIÓ COMISSIÓ ENTITATS
Llei de Barris: el compromís i la responsabilitat de sumar

Des de l’ aprovació del Pla Integral al 2002 un dels objectius de la Comissió d’Entitats ha estat
aconseguir la implicació de la Generalitat de Catalunya en tot el seu procés de
desenvolupament per tal de donar resposta i equilibri a un projecte tan ambiciós como
necessari pel nostre districte. Quan el 2004 la Generalitat de Catalunya, des del Departament
de Política Territorial i Obres Públiques ens inclou en la primera convocatòria de la Llei de
barris s’obre un ventall de possibilitats envers la incorporació de nous projectes alhora que ens
permet agilitzar d’altres que tenien una temporalitat més llarga d’execució.
Si en l’àmbit urbanístic hem pogut desenvolupar actuacions que han transformat la
configuració del territori, l’impuls de projectes innovadors com el camí escolar segur i la
construcció de nous equipaments, així com la millora a l’accessibilitat (supressió de barreres
arquitectòniques, instal·lació d’escales mecàniques etc.) han resolt en part la mancança
d’infraestructures tan necessàries en un territori orogràficament complicat.
Volem valorar molt positivament la implicació d’altres Conselleries, que han permès dur a
terme programes que han incidit de manera decidida en el desenvolupament comunitari
afavorint la cohesió social i oferint noves oportunitats a les persones més desfavorides del
barri, moltes d’elles en risc d’exclusió social, aquests programes s’han desenvolupat des de la
proximitat i el coneixement de les realitats socials existents en el territori. En aquest sentit
caldria fer una reflexió pel que fa a la temporalitat, considerem que haurien estat més
eficaços si la durada dels mateixos hagués estat més amplia donat que en molts casos ha
mancat temps per a la seva consolidació definitiva.
Malgrat l’esforç que ha comportat el desenvolupament del Pla Integral i la Llei de Barris a
Collblanc- La Torrassa, en els propers anys haurem de continuar treballant en la mateixa línia
de col·laboració i compromís per tal de pal·liar les mancances que encara hi son presents. Per
tant la Comissió d’Entitats de Collblanc – la Torrassa està treballant en una bateria de
propostes pels propers anys per tal de millorar la qualitat de vida dels més de 50.000 veïns i
veïnes que formem Collblanc-la Torrassa.
Alguna d’aquestes mancances són els equipaments per a lleure infantil i per a joves, és per
aquest motiu que esperem que en la convocatòria del contracte de barris d’enguany siguin
escollits els projectes que presenta l’Ajuntament de l’Hospitalet: la Rehabilitació de l’antic
Cinema Romero per convertir-lo en un equipament de lleure infantil i per a joves i la posada en
funcionament de les activitats de Torre Barrina.

48

5. PROPOSTA DE CONTINUÏTAT
Tot i les actuacions portades a terme mitjançant la Llei de Barris en aquest període, i la
inversió del conjunt de projectes del Pla Integral , alguns indicadors deixen clar que cal seguir
intervenint en aquest territori per seguir complint els objectius que s’esmenten al principi
d’aquest informe.
Això fa que en la propera convocatòria de les ajudes del Programa de Barris de la Generalitat
de Catalunya, en l’apartat de contracte -programa per als projectes que han finalitzat les seves
execucions, aquest Ajuntament tingui la intenció de presentar-s’hi.
En la execució del Pla Integral de Collblanc i la Torrassa hi ha hagut projectes de caire social
destinats a la població infantil i juvenil que per els motius comentats en l’apartat 2.5
“projectes que van deixar de formar part de la Llei de Barris”, no han pogut ser executats com
són: la Rehabilitació de la Casa de la Torrassa per a equipament infantil i de lleure i
l’Adequació del local del carrer Llobregat per a Ludoteca.
Els indicadors sobre població per grups d’edat que reflexa el quadre de la pàgina 43 d’aquest
informe, posen de manifest que en el període 2004-2009, s’ha produït un increment de la
població infantil i juvenil en aquest territori.
Aquest factor, conjuntament amb la no execució dels projectes esmentats ha fet que una de
les intervencions més necessàries per poder seguir cohesionant aquests barris sigui la creació
d’espais on aquesta franja de població pugui desenvolupar las activitats socio-educatives
adients per ocupar el seu temps lliure. La participació del joves en activitats del districte ha de
anar precedida d’una ampliació de la oferta actual d’accions encaminades a omplir les estones
d’oci d’aquest col·lectiu, fent-los partícips d’aquesta manera de la reforma del territori.
És per aquest motiu que com a proposta de continuïtat presenten actuacions encaminades a
solucionar aquestes mancances.
Les actuacions que volem presentar a la convocatòria del contracte de barris són les següents:


Rehabilitació de l’antic Cinema Romero per convertir-lo en un equipament de lleure
infantil i per a joves.
L’antic Cinema Romero és un edifici ubicat al carrer Dr. Martí Julià Nº 91 cantonada
amb el carrer Montseny. L’emplaçament per tant es troba a la cruïlla dels dos barris
del Districte II (Collblanc i la Torrassa)
El projecte contempla una superfície construïda de 1.350 m2 aproximadament ,
dividits en diverses plantes: planta baixa: 282 m2, planta primera: 533 m2, planta
segona: 533 m2 i amb una superfície coberta de 288 m2.
Està previst dissenyar l’espai en diverses sales adequades a les diferents activitats que
s’hi realitzin: sales de tallers, sales de jocs, sales polivalents, sala per a serveis familiars,
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bar, despatxos,
persones...etc)

esplai, sala polivalent amb escenari per una capacitat de 153

Per aquest projecte s’estima un cost de 3.900.000€ pel que fa a la seva rehabilitació i
dotació d’elements interiors.


Posada en funcionament de les activitats de Torre Barrina.
La Torre Barrina és un del nous equipaments que gràcies a la Llei de Barris s’ha pogut
construir en el Districte II.
Les activitats que estan previstes que es duguin a terme en aquest nou equipament
estan orientades a potenciar la formació, la creativitat i l’experimentació dels i les
joves en l’àmbit de noves tecnologies i la societat del coneixement per tant en la
posada en funcionament d’aquest equipament volem assolir una sèrie d’objectius :
o

o
o
o
o
o

Potenciar la formació, l’experimentació, la creació i la difusió dins l’àmbit de
les noves tecnologies, oferint eines i recursos per possibilitar tant els
processos creatius com els de formació.
Divulgar l’ús de les noves tecnologies entre els i les joves.
Potenciar una oferta formativa en l’àmbit de les noves tecnologies constant i
de qualitat, tant tutoritzada com d’auto-aprenentatge.
Dinamitzar l’espai com a plataforma – laboratori d’idees, de projectes, de
generació de nous públics i d’ajuda a la creació.
Millorar la quantitat i la qualitat de l’oferta cultural del Districte despertant l’
interès dels i les joves com agents culturals actius.
Afavorir la cohesió social a través de valors educatius, participatius i expressius

Per aquest projecte, tot i que el cost de funcionament es força més elevat, es planteja
demanar una subvenció de fins al màxim que estableix la convocatòria, es a dir, fins a
100.000€.

Aquest informe ha estat elaborat per l’equip de l’Oficina Tècnica de Plans d’Acció Territorial i
se signa pel seu responsable actual a la Ciutat de l’Hospitalet el dia 17 de març de 2010

Manuel Pérez
Director de Serveis
Oficina Tècnica de Plans d’Acció Territorial
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