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00 P
Prreesseennttaacciióó ii S
Síínntteessii ddeell
pprroojjeeccttee
1. El barri del Gornal de L’Hospitalet de
Llobregat ja està vivint i viurà en el
futur immediat una transformació
sense precedents, només comparable
a la seva pròpia creació. En aquest
procés conflueixen en temps i lloc un
conjunt de grans inversions en
infraestructures
i
actuacions
urbanístiques (les obres de l’AVE i el
posterior soterrament de les vies de
Renfe, la remodelació de l’avinguda de
la Granvia i la plaça d’Europa, la Línia 9
del Ferrocarril Metropolità de Barcelona)
amb les propostes definides en un pla
de millora del barri promogut per
l’Ajuntament i acordat l’any 2006 amb la
participació i el consens del veïnat i de
les entitats del barri. No obstant això,
aquestes actuacions necessiten ser
complementades per constituir un
procés de regeneració que comporti
el desenvolupament sostenible del
barri, entès com la capacitat del barri
per impulsar i mantenir el benestar del
seu
veïnat,
el
desenvolupament
econòmic i l’equilibri mediambiental.
Aquest projecte s’origina i es justifica
amb aquest propòsit.
2. El Gornal és un polígon d’habitatges
construït en els anys 70 en el triangle
format per les vies del ferrocarril,
l’avinguda de la Granvia i la prolongació
de la zona industrial a l’est de la ciutat.
S’ha caracteritzat des dels seus orígens
per l’aïllament i les segregacions
urbanes.
A
més
del
dèficit
d’equipaments i de l’escassa oferta
comercial i de serveis, el Gornal ha
estat acompanyat d’una evolució
demogràfica negativa. És per això que el
Gornal presenta singularment uns
nivells de risc d’exclusió social i de
dificultats d’accés a les oportunitats
que són dels més importants de tota la
ciutat. Com bé assenyala el document
COM (2006) 385 final de la Comissió de
les Comunitats Europees, es produeix així
l’associació de disparitats espacials i
socials que constitueixen una àrea

Memòria del projecte per a la iniciativa urbana (URBAN)

urbana vulnerable
especial atenció.

que

mereix

una

3. L’estratègia de regeneració proposada
s’articula en tres eixos: la millora de la
qualitat urbana i la correcta inserció en
la ciutat i l’entorn metropolità; la
promoció de la vida cívica, social i
econòmica i la creació d’equipaments i
serveis que la sustentin i, particularment,
una intensiva intervenció en els
col·lectius en major risc per a
l’aprofitament de les noves oportunitats
del nou entorn. Aquesta estratègia i
aquest projecte compten amb el suport
explícit de més d’una vintena d’entitats
del barri, que reforcen l’enfocament
principal d’interlocució amb els actors
locals com a estratègia de regeneració.
4. Les actuacions que es presenten inclouen
la majoria d’àrees temàtiques de la
convocatòria, en un enfocament integrat
que es caracteritza per la seva
complementarietat amb el conjunt
d’intervencions públiques de tot tipus
que s’estan realitzant en l’àmbit, i que
incorpora una visió innovadora en les
actuacions públiques precedents, que
reforça així mateix la component
participativa
imprescindible
per
fer
possible i real el procés de regeneració.
Entre
les
accions
hi
destaquen
particularment la creació d’un equipament
–Gornal Activa– para la dinamització
empresarial, comercial i ocupacional, i la
creació d’un equipament esportiu que
permeti la formació de tècnics en esport;
tant en l’àmbit del barri com en l’àmbit de
la ciutat. Ambdues actuacions serviran de
suport per a un conjunt de programes
dirigits a superar les dificultats que
impedeixen la integració social i la igualtat
d’oportunitats i, finalment, diverses
actuacions en l’espai públic i en les
dotacions ambientals. Les actuacions
2
suposaran
més
de
10.000
m
d’equipaments nous i espai públic
millorat, prop d’un miler de persones
que
es
beneficiaran
d’accions
d’integració, igualtat, formació laboral i
empresarial, i unes mesures de
sostenibilitat
mediambiental
que
3
suposaran un estalvi anual d’1,3 hm
d’aigua, la generació de 36.000 kWh
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anuals d’energia neta i la reducció de
80 t anuals d’emissions de CO2.
5. El projecte es vincula directament a les
estratègies
locals,
regionals
i
comunitàries de desenvolupament urbà
sostenible. En l’àmbit de la ciutat, permet
completar la profunda transformació en
curs que està situant L’Hospitalet com
una ciutat moderna i dinàmica, industrial i
de serveis, integradora dels seus diversos
barris i amb una trama urbana de qualitat,
una polaritat nova en l’entorn metropolità
de Barcelona. Des de la perspectiva
general, el projecte reforça la contribució
de la zona a les estratègies de la Carta
de Leipzig, particularment en els
àmbits
d’innovació,
formació
i
coneixement i enfortiment en l’àmbit
local de l’economia i la política del
mercat laboral.

Memòria del projecte per a la iniciativa urbana (URBAN)

Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat

6

Regeneració
egeneració econòmica i social del barri del Gornal de L’Hospitalet de Llobregat

1.2

11 D
Deelliim
miittaacciióó ii ddeessccrriippcciióó ddee
ll’’ààm
mbbiitt dd’’aaccttuuaacciióó
1.1

El barri del Gornal i la ciutat de
L’Hospitalet

El barri del Gornal se situa en la zona sud-est de
la ciutat de L’Hospitalet. És un dels 13 barris del
municipi segons la divisió administrativa
aprovada per la corporació l’any 2002.
El barri presenta funcions mixtes residencials,
d’equipaments supralocals, i zones industrials i
residencials, de tipus residual, que en aquests
moments es troben en fase de transformació.

Delimitació
d’actuació

de

la

zona

Es proposa una zona d’actuació que inclou la
major part de la zona residencial del barri del
Gornal, que inclou la totalitat de les seccions
censals 622, 632, 626, 629, 617 i 608 i dues illes
limítrofes amb les anteriors, de les seccions 616
i 301 (d’usos residencials, la primera, i destinada
a equipaments, la segona). (Vegeu el plànol 2.)
La població de la zona d’intervenció delimitada,
és de 7.270 habitants, i es distribueix en una
superfície de 25,31 hectàrees. (Error! No s'ha
trobat l'origen de la referència.)
Taula 1. Dades generals de la zona
d’actuació i proporció sobre el barri del
Gornal

0,25

barri
del
Gornal
0,57

zona
s/Total
barri
43,9%

7.270

7.564

96,1%

zona
d’actuació

És un dels barris més petits pel que fa a
persones residents i se situa en el límit de la
zona urbana residencial. Representa poc menys
del 3% de la població del municipi i el 4,6% de la
superfície del terme.

2

Superfície(km )
Població
resident (2006)

La zona delimitada és una àrea unificada i
suficientment
homogènia,
que
presenta
característiques singulars que comporten la
seva condició d’àrea urbana d’atenció especial.
Plànol 1. El Gornal i els barris de la ciutat

La no-inclusió de la resta de les zones censals
616 i 301 es deriva de les seves
característiques, que l’allunyen del projecte
objecte de formulació. La secció 616 inclou una
zona de millora i transformació urbana en curs i
àrees de zona industrial. La secció 301 és
majoritàriament d’ús industrial actual, i el
planejament preveu igualment la seva futura
millora i transformació.

1.3

Descripció sintètica de l’àmbit

El Polígon Gornal va ser construït per iniciativa
pública del Ministeri de l’Habitatge durant la
primera meitat dels anys 70 i el seu
desenvolupament es va completar durant la
dècada següent, amb un total de 2.252
habitatges, distribuïts en 43,5 hectàrees.
Des d’aquella època tot just s’han produït noves
edificacions, excepte les d’una nova promoció
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pública d’habitatges d’INCASÒL realitzades en
els primers anys d’aquest segle.

dels quals 1.810 es destinen a residència
principal.

La segregació espacial del barri (delimitat per
les vies del ferrocarril, la Granvia i les zones
industrials) respecte al conjunt de la ciutat ha
condicionat la vida dels seus habitants.

La disposició dels diferents edificis allibera una
gran quantitat d’espai públic destinat a espais
lliures, zones enjardinades o bé a situar els
diferents equipaments existents en el barri.

L’àmbit de l’actuació presenta una ordenació i
una edificació pròpia dels barris perifèrics de
l’àrea metropolitana dels anys 70, fins i tot la
part de nova creació segueix un model similar
d’implantació. Internament, l’ordenació del barri
s’articula al voltant dels vials de l’avinguda de
Carmen Amaya i del carrer dels Joncs.

L’especial localització de l’àmbit entre dues
barreres urbanístiques tan clares com la Granvia
i les vies del tren ha condicionat de forma molt
concreta la qualitat, la conservació i l’estat
d’aquests espais, així com les necessitats
d’aquesta part de la ciutat.

El conjunt es compon d’unes edificacions
aïllades de volumetria específica que es
desenvolupen en quatre tipologies edificatòries.
Una que sorgeix de la macla de dues torres de
base quadrada amb gran altura, de planta baixa
i 15 pisos, un bloc lineal de planta baixa i 3
pisos, i uns petits blocs que sorgeixen de la
macla de dos edificis de base quadrada de
planta baixa i 4 pisos, aquestes dues últimes
tipologies tenen les plantes baixes lliures mentre
que en els edificis de més altura, aquestes es
destinen a l’ús comercial.
A la part situada al nord de l’àmbit, la tipologia
edificatòria es desenvolupa en edificis lineals de
planta baixa i cinc o sis plantes pis, amb ús
exclusiu d’habitatge en cadascuna de les seves
plantes. En conjunt, l’àmbit compta amb 62
edificacions amb un total de 1.933 habitatges,

La composició social del barri s’ha vist
condicionada per la seva vinculació en origen al
pla d’eradicació del barraquisme i finques
ruïnoses, de manera que un dels col·lectius més
significatius del barri són els habitants
procedents de diferents assentaments de
barraques, en un percentatge important d’ètnia
gitana.
En l’actualitat gairebé el 60% dels habitants fa
20 anys o més que hi resideixen. La zona
d’actuació, en el seu conjunt, no presenta un
perfil demogràfic molt diferenciat del conjunt de
la ciutat, en canvi és destacable la singularitat
de
les
seves
característiques
socioeconòmiques.
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Plànol 2. Ubicació i delimitació de l’àmbit del projecte
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Plànol 3. Principals equipaments de l’àmbit i infraestructures de l’entorn
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22 A
Annààlliissii ssoocciiooeeccoonnòòm
miiccaa ddee
llaa zzoonnaa
Per a la realització d’aquesta anàlisi s’han
utilitzat
les
últimes
dades
disponibles,
corresponents al padró continu d’habitants
explotat per l’Ajuntament de l’any 2006. Per a
certes variables, ha estat necessari acudir al
Cens de Població i Habitatges de 2001 com a
última dada fiable i comparable de presentació.
Les dades de tipus urbanístic i de les
necessitats socials corresponen a la situació
actual.
Per analitzar més detalladament algunes
característiques, s’ha utilitzat la divisió en illes
emprada per l’Ajuntament, que divideix l’àmbit
d’actuació en 8 zones i permet apreciar millor
l’evolució d’alguns aspectes.

2.1

2.1.1

Descripció general de les
principals característiques i
problemàtiques

Perfil
i
evolució
de
les
característiques poblacionals

El barri experimenta des dels anys 90 un procés
de regressió demogràfica que fa que perdi 1.500
habitants en el període 1991-2006, una sisena
part de la seva població a l’inici. En l’últim
quinquenni aquesta tendència mitjana de
pèrdua de l’1% anual continua, i contrasta amb
la de la resta de la ciutat, que creix a un ritme de
l’1% anual.

Taula 2. Evolució de la població
Població Cens
Taxa de variació de
la població (06-01)

el Gornal
2001 2006
7.780 7.270
-

-6,6%

total ciutat
2001
2006
246.391 260.041
-

5,5%

pes de la població de major edat que el conjunt
de la ciutat.

Taula 3. Distribució de la població
el Gornal
2001
2006

total ciutat
2001
2006.

Taxa de població
infantil

14,28

14,70

11,15

12,14

Taxa de població jove

15,90

11,87

13,26

10,88

57,15

58,08

57,74

59,19

12,67

15,35

17,85

17,79

37,44

39,60

41,40

41,34

Taxa de població
adulta
Taxa de població de 65
anys i més
Edat mitjana

No obstant això, atesa la història del barri,
aquesta distribució no és ni de bon tros
homogènia. Si analitzem la població per illes,
algunes presenten xifres d’envelliment superior
al 20% i de població infantil i juvenil superior al
30%, la qual cosa indica que es comença a
produir la renovació de persones residents al
barri i poden aparèixer nous problemes socials i
necessitats d’atenció.

Taula 4. Distribució del pes dels grans grups
de població dependent per les illes de l’àmbit
Illa
6460
6471
6530
6540
6550
6560
6570
6580

0-15 anys
24,0%
31,0%
26,3%
34,6%
32,5%
32,7%
33,4%
33,3%

65 anys i més
8,5%
4,9%
13,6%
17,1%
18,2%
20,2%
19,5%
21,2%

Sens dubte, el baix nivell educatiu és una de les
característiques més marcades de la població
del barri, de manera molt més notable que en el
conjunt del municipi. Tal com mostra la Error!
No s'ha trobat l'origen de la referència., la
població amb estudis que supera els estudis
obligatoris és solament d’un 22%, més de 6
punts percentuals per sota de la mitjana de la
ciutat, i la taxa d’analfabetisme arriba al 2,68%,
gairebé el doble que la del conjunt.

L’estructura d’edat de la població es manté
relativament estable en l’últim període, i es
caracteritza sobretot per presentar un major
pes de la població infantil i juvenil i un menor
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Taula 5. Nivell d’instrucció de la població >10
anys
el
total
Gornal ciutat
20,34 19,41

Cens 2001
Sense estudis

Taula 7. Activitat de la població
el
Gornal

Cens 2001

total
ciutat

3.960 117.484

Estudis primaris, EGB i ESO

57,78

51,88

Població activa

Formació professional

10,96

11,64

Taxa d’activitat (16-64 anys)

67,8

69,6

BUP, COU i altres titulacions mitjanes

6,91

9,04

Taxa d’activitat masculina (16-64 anys)

78,9

81,2

Estudis universitaris

4,02

8,03

Taxa d’activitat femenina (16-64 anys)

56,5

58,0

Taxa d’analfabetisme (15-64 anys)
Població amb estudis universitaris (25-64
anys)

2,68

1,35

Taxa d’activitat juvenil (16-24 anys)

65,9

61,7

5,25

10,78

Índex de dependència econòmica

0,69

0,76

Una altra característica destacada, potser
relacionada amb el seu aïllament, és el baix pes
de la població de nacionalitat estrangera en la
zona, d’un 4,95% sobre el total, que no arriba ni
a la quarta part del percentatge municipal. No
obstant això, si observem aquesta dada per
illes, veiem que una d’elles supera l’11%,
coincidint amb la zona d’edificació més recent.

Taula 6. Pes de la població extracomunitària
en l’àmbit per illes
illa
6.460
6.471
6.530
6.540
6.550
6.560
6.570
6.580
Total

2.1.2

residents
extracomunitaris
57
98
26
66
32
38
26
15
358

sobre total
4,0%
11,6%
3,2%
6,8%
3,4%
6,8%
2,8%
1,8%
4,9%

Activitat econòmica i mercat de
treball

La zona d’actuació té una inapreciable activitat
econòmica i unes taxes generals d’activitat i
d’ocupació clarament més baixes que les de la
ciutat i molt per sota de la mitjana de Catalunya,
excepte en el cas de la taxa d’activitat juvenil,
segurament –així ho indica la taxa d’ocupació
d’aquest tram– per culpa de l’abandonament
prematur dels estudis.
La taxa d’atur es trobava el 2001 un 50% més
alta que la del conjunt de la ciutat, fins superar
el 16,5% –-la més alta de tots els barris de la
ciutat–, de manera que és la taxa d’atur juvenil
que es troba més allunyada de la mitjana de la
ciutat.
Memòria del projecte per a la iniciativa urbana (URBAN)

Taula 8. Població ocupada
Cens 2001

el
Gornal

total
ciutat

Població ocupada

3.299 103.240

Taxa d’ocupació

83,31

87,88

Taxa d’ocupació masculina

85,12

89,92

Taxa d’ocupació femenina

80,72

85,00

Taxa d’ocupació juvenil

74,10

81,89

Taula 9. Població segons situació laboral
Cens 2001

el
Gornal

total
ciutat

Taxa d’activitat (16-64 anys)

67,82

69,62

Taxa d’ocupació

83,31

87,88

Taxa de desocupació

16,69

12,12

L’ocupació de les persones residents és, molt
majoritàriament, de baixa qualificació o no
consta, potser per la dedicació d’una part de la
població a treballs itinerants o no definits.

Taula 10. Distribució de les persones
ocupades per grans grups de qualificació
Alta
Mitjana
Baixa

el Gornal
6,7
22,1
71,2

ciutat
11,7
25,4
62,8

D’altra banda, l’àmbit solament disposa de 72
activitats econòmiques regularitzades, de
manera que té una de les taxes de locals sense
utilitzar més altes de la ciutat. Les activitats es
concentren en un mercat (amb només un 25%
de locals operatius) i en diversos baixos
comercials, que són petits comerços i bars
gairebé en la seva totalitat. El nombre
d’activitats s’ha reduït un 12% en els últims
quatre anys.
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Taula 11. Principals activitats econòmiques
de la zona
Activitat (epígraf)
Comerç al detall de productes d’alimentació
Comerç al detall de productes per a la llar
Altres cafès i bars
Serveis de neteja, perruqueria i estètica

nombre
22
9
20
8

Taula 12. Resum d’activitats econòmiques
Nombre de locals

171

total
ciutat
19.721.

Nombre d’activitats
Activitat /per 1.000 habitants
2007

72

9.175.

9,82

34,60

Cens 2001

el Gornal

En conjunt, l’àmbit d’actuació presenta un índex
d’activitats amb relació a la població –9,8 per
mil– que és més d’un terç inferior al terme mitjà
de la ciutat i no arriba a la meitat del terme mitjà
de Catalunya.

2.1.3

Problemàtiques socials

Les característiques socioeconòmiques de la
població de l’àmbit d’actuació originen un
conjunt de problemàtiques socials molt acusat,
principalment amb relació a temes econòmics i
familiars.
La seva concentració espacial fa que, malgrat
tenir menys del 3% de la població total del
municipi, aplegui bona part de les accions dels
serveis socials i d’atenció. Una sola dada pot
il·lustrar molt clarament aquest fet: del conjunt
de població perceptora en la ciutat de la renda
mínima d’inserció gestionada pel Departament
de Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de
Catalunya un 13% són residents en el Gornal.
Destaca particularment el fet que 442 persones
del barri viuen soles.
Més d’un 5% de la població total del barri
presenta demandes en els serveis socials
municipals, fonamentalment de tipus econòmic i
per problemes familiars i socials.

Taula 13. Problemes i demandes (P-D)
presentades al Centre Municipal de Serveis
Socials del Gornal
Tipus de problemes
i demandes

nombre
de P-D

%

Econòmiques
(Ajudes…)

275

61,7

Familiars i socials

86

19,3

Habitatge
Salut
Laborals
Legals
Escolarització
Total

27
19
18
11
10
446

6,1
4,3
4,0
2,5
2,2
100

grup d’edat de
destinació de
P-D
45-54 anys i 611 anys
45-54 anys i
75-84 anys
35-54 anys
100

Taula 14. Desglossament dels tres valors
més alts de problemes i demandes
1r. Problemes econòmics
Administració deficient
Ingressos inferiors al salari mínim
Altres

%
44,4
37,9
10,6

2n. Problemes familiars
Altres
Crisis cicle vital familiars
Conflictes entre pares i fills

%
34,9
17,6
9,5

3r. Problemes de salut
Malaltia orgànica crònica
Altres trastorns/psíquics crònics
Altres

%
36,7
12,2
16,3

En conjunt, gairebé un 10% de les famílies
percep ajudes per part del municipi originades
en la seva situació econòmica.

Taula 15. Ajudes a famílies 2006
(subministraments,
menjador
escolar,
vacances i alimentació bàsica)
Total

2.1.4

nombre de
beneficiaris
209

cost total
en euros
27.422

Característiques i problemàtiques
urbanes i mediambientals

L’antiguitat de les edificacions residencials
explica un dels principals trets de l’àmbit,
particularment el dèficit d’accessibilitat de bona
part dels habitatges (falten ascensors en 24 dels
edificis) i la degradació de l’espai públic.
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El relatiu aïllament ha mantingut la rotació
residencial allunyada dels índexs d’altres zones
de la ciutat, de manera que en el seu conjunt i
relatiu a l’últim trienni és inferior al 3% anual.
L’anàlisi per illes mostra com existeixen
diferències molt importants entre elles, de
manera que algunes arriben a un ritme proper al
5% anual.
Taula 16. Distribució de l’antiguitat
residència per illes de l’àmbit
< 3 anys
6460
6471
6530
6540
6550
6560
6570
6580
Total

8,6%
10,8%
9,5%
14,9%
7,9%
11,1%
9,0%
10,2%
10,1%

4-10 anys
11,4%
20,9%
11,1%
16,4%
12,9%
14,3%
12,3%
12,6%
13,8%

11-20
anys
20,8%
32,7%
13,9%
11,1%
15,1%
12,1%
11,2%
13,4%
16,6%

de

>20 anys
59,3%
35,7%
65,5%
57,7%
64,2%
62,5%
67,5%
63,7%
59,5%

Amb dades de 2006, en aproximadament un 4%
dels habitatges del barri no consten persones
empadronades,
aproximadament
uns
80
habitatges.
L’àmbit d’actuació no disposa d’una zona verda,
però compta amb zones enjardinades en els
intersticis de les edificacions.
Un dels problemes més acusats és el relacionat
amb l’aparcament, s’estima en més de 600 el
dèficit de places d’aparcament de la zona. No
existeixen places d’estacionament propi en cap
de les 62 edificacions de l’àmbit, i
l’estacionament en superfície en els vials es
presenta molt habitualment en doble i triple
filera, gestionat autònomament pel veïnat.
El col·legi públic d’educació primària, d’una sola
línia, no és suficient per absorbir la població
infantil de l’àmbit, i presenta un marcat biaix de
menors procedents de l’ètnia gitana, que
suposen el 66% de l’alumnat.
El barri disposa d’un centre d’assistència
primària (CAP) clarament insuficient per a la
població, i no existeixen altres equipaments
sociosanitaris com residències assistides,
centres de dia, etc. Tampoc no existeixen
equipaments esportius que donin servei a tots
els segments de la població.
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Plànol 4. Representació d’algunes variables socioeconòmiques del barri del Gornal
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2.2

Condicions
d’àrea
d’atenció especial

urbana

El barri presenta un resultat del conjunt
d’indicadors
requerits
en
la
sol·licitud
que mereixen sobradament la caracterització
d’àrea urbana d’atenció especial. Concretament
s’estimen en 49 els punts de valoració de les
seves característiques –molt per sobre dels 20
mínims exigits–, tal com es mostren en les
taules següents.
Una síntesi d’aquestes característiques pot
efectuar-se agrupant els resultats en les quatre
grans problemàtiques definides i ordenant-los
de major a menor puntuació estimada:
Presència de problemes econòmics, socials o
ambientals
Constitueix la principal font de degradació i obté
la totalitat dels punts del grup, que estableix una
comparació amb les mitjanes de Catalunya de
les diverses variables.

Memòria del projecte per a la iniciativa urbana (URBAN)

Dèficits socials i urbans i problemàtiques de
desenvolupament local
Obté el 75% de la puntuació màxima i expressa
en termes locals el diferencial del barri amb la
ciutat i el dèficit d’estacionament.
Regressió urbanística i dèficit d’equipaments i
serveis
Obté prop de la meitat de la puntuació màxima
atès que, en general, el barri no presenta una
situació extrema de degradació en la seva
component física.
Problemes demogràfics
Només la pèrdua de població del barri és
significativa en aquest grup de factors, atès que
el barri, fins al moment, no s’allunya molt del
perfil poblacional general.
D’altra banda i en el seu conjunt, aquest resultat
és plenament consistent i equivalent a l’anàlisi
DAFO que s’efectuarà a l’apartat següent.
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Taula 17. Indicadors d’àrea urbana d’atenció especial del barri del Gornal
a) Processos de regressió urbanística i dèficits d’equipaments i serveis
Diferencial del valor cadastral mitjà de l’àrea urbana respecte de la mitjana del municipi (1)
Deficient estat de conservació de les edificacions: edificis en mal estat i en estat ruïnós (1)
Edificis sense aigua corrent o sense evacuació d’aigües residuals (1)
Edificis de quatre plantes o més, destinats principalment a habitatge, sense ascensor (1)
b) Problemes demogràfics
Densitat de població (habitatges/habitants) (2)
Descens de població o creixement massa accelerat de la població: evolució de la població de l’àrea en els últims
5 anys sobre la mitjana del municipi en el mateix període (2)
Població dependent: població de menys de 15 anys i de més de 65 anys (2)
Alt percentatge d’immigració: població immigrant extracomunitària (2)
c) Presència de problemes econòmics, socials o ambientals
Nombre de persones que perceben pensions assistencials i pensions no contributives: percentatge sobre
població total (3)
Elevada taxa d’atur (1)
Dèficit de zones verdes: percentatge de superfície de zones verdes previstes en el planejament general del
municipi per a l’àrea objecte del projecte no executat (4)
Baix nivell educatiu: percentatge de població de més de 10 anys sense títol de batxillerat o sense cicles de
formació professional (1)
d) Dèficits socials i urbans i problemàtiques de desenvolupament local. Per a la valoració d’aquesta situació són
d’aplicació els indicadors i els criteris de puntuació següents:
Dèficit de transport públic: falta de disponibilitat de transport públic col·lectiu de viatgers o freqüència mitjana
de passada dels mitjans de transport públic existents en horari laboral és superior als 30 minuts (5)
Dèficit de places d’aparcament: si el barri no disposa de cap aparcament públic o si menys del 50% dels
habitatges disposen d’aparcament privat (5)
Baixa activitat econòmica: percentatge de locals inactius (1)
Població en risc d’exclusió social (indicador local) (5)

El Gornal
Àmbit
34.707
6,45%
11,29%
33,87%

L’Hospitalet

Catalunya

38.439
2,60%
2,24%
54,90%

87,21

83,18

-6,56%

6,43%

29,99%
4,59%

30,78%
10,95%

1,82%

0,88%

16,69%

10,18%

100%
78,26%

65,53%

--5.
58,14%
33,7.

32,35%
17,15.

Nota sobre les fonts:
(1) Dades provinents del Cens de Població i Habitatges, 2001
(2) Padró municipal d’habitants 2006
(3) Generalitat de Catalunya i Ajuntament
(4) Ajuntament. Inclou zones verdes de les MPPGM
(5) Ajuntament
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Taula 18. Indicador local de risc comparat d’exclusió social

Educatius
Alumnes estrangers / minories ètniques en centres
públics de primària
Resultats en finalitzar 6è de primària= necessita millorar
Necessitat social
% PIRMI població
Pensions no contributives

ciutat

%

zona
urbana

%

3.802

42,00

146

80,00

30,43

903
2.459

0,30
0,93

68,40

113
133

1,60
1,82

Laborals
Taxa d’atur

12,10

16,70

Indicador de risc comparat

17,15

33,7

Taula 19. Puntuació estimada dels indicadors d’àrea urbana d’atenció especial del barri del
Gornal
puntuació
a) Processos de regressió urbanística i dèficits d’equipaments i serveis
estimada
Diferencial del valor cadastral mitjà de l’àrea urbana respecte de la mitjana del municipi
1
Deficient estat de conservació de les edificacions: edificis en mal estat i en estat ruïnós
3
Edificis sense aigua corrent o sense evacuació d’aigües residuals
5
Edificis de quatre plantes o més, destinats principalment a habitatge, sense ascensor
0
b) Problemes demogràfics
Densitat de població
0
Descens de població o creixement massa accelerat de la població: evolució de la població
5
de l’àrea en els últims 5 anys sobre la mitjana del municipi en el mateix període
Població dependent: població de menys de 15 anys i de més de 65 anys
0
Alt percentatge d’immigració: població immigrant extracomunitària
0
c) Presència de problemes econòmics, socials o ambientals
Nombre de persones que perceben pensions assistencials i pensions no contributives:
5
percentatge sobre població total
Elevada taxa d’atur
5
Dèficit de zones verdes: percentatge de superfície de zones verdes previstes en el
5
planejament general del municipi per a l’àrea objecte del projecte no executat
Baix nivell educatiu: percentatge de població de més de 10 anys sense títol de batxillerat o
5
sense cicles de formació professional
d) Dèficits socials i urbans i problemàtiques de desenvolupament local
Dèficit de transport públic: falta de disponibilitat de transport públic col·lectiu de viatgers o
freqüència mitjana de passada dels mitjans de transport públic existents en horari laboral
0
és superior als 30 minuts
Dèficit de places d’aparcament. Si el barri no disposa de cap aparcament públic. Si menys
5
del 50% dels habitatges disposen d’aparcament privat
Baixa activitat econòmica: percentatge de locals inactius
5
Població en risc d’exclusió social (indicador local)
5
TOTAL
49
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2.3

Anàlisi DAFO

Sobre la base de les dades reflectides en les
taules anteriors (de la 1 a la 15) i les aportacions
que al llarg del procés ens han fet arribar els
diferents professionals que actuen sobre el
territori, es poden destacar els següents
aspectes agrupats en:

2.3.1

Debilitats

−
Elevada vulnerabilitat de la població que
afecta especialment infants, dones i un
percentatge significatiu de ciutadans d’ètnia
gitana, per als quals el risc d’exclusió és
especialment crític.
−
La zona d’intervenció destaca per un
elevat atur (16,6%). Les últimes dades
disponibles la situen com de les més elevades
de la ciutat i molt per sobre de la mitjana de
Catalunya.

−
Evolució
demogràfica
negativa
i
contrària a l’evolució general. El barri perd
població mentre que la ciutat en el seu conjunt
creix.
−
El barri combina nivells de fracàs
escolar elevats amb taxes d’abandonament i
absentisme també altes. En primària, una etapa
fonamental en la conformació de les
potencialitats dels infants, els resultats escolars
(necessita
millorar)
són
encara
més
preocupants (68,4%).
−
La concentració d’alumnat d’ètnia gitana
en l’escola pública de primària arriba
pràcticament al 70%, quantitat a la qual cal
sumar un 14% d’escolars d’origen magrebí. Atès
el nivell de vulnerabilitat en el qual es troba
aquest grup de població es conclou que
almenys dos terços de l’escola pateix algun
tipus de risc i que és susceptible de merèixer
ajudes especials.
−
El nivell d’instrucció de la població és
dels més baixos de la ciutat. La taxa
d’universitaris en la zona és la meitat que en la
ciutat, i l’analfabetisme dobla les xifres del
conjunt (2,68% enfront de l’1,35%), fet que posa
de manifest l’escassa qualificació professional i
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explica la precària situació laboral de grups
importants de joves i adults.
−
L’oferta comercial i de serveis de
proximitat és escassa i de baixa qualitat, de
manera que obliga les persones residents a
desplaçar-se a altres llocs per al consum
quotidià i el consum d’un altre tipus de béns. Un
clar exemple ho trobem en la baixíssima taxa
d’activitats econòmiques per cada mil habitants,
9,82 enfront del 34,6 de L’Hospitalet.
−
El teixit productiu és feble i té poc pes
en el conjunt de la ciutat.

2.3.2

Amenaces

La dinàmica d’aïllament
respecte de la resta de la ciutat.

del

barri

El nombre d’ajudes públiques posa de
manifest l’elevada presència de rendes baixes
de la població.
−
Les demandes de tipus econòmic
associades a necessitats bàsiques representen
el 30% del total d’ajudes d’aquest tipus del
conjunt de la ciutat, quan el pes de la població
sobre el conjunt no arriba al 5%.
−
A l’escola una gran majoria compleix
amb els requisits per rebre beques de menjador
i de llibres.
−
En la pràctica la cronificació de les
ajudes socials reflecteix una dificultat de
normalització social que suposa una barrera a la
plena integració.
La concentració de població estrangera
no comunitària en una zona concreta del barri
pot generar problemes d’integració social i
dinàmica de selecció negativa.
−
Més del 15% de les peticions d’ajuda
social
corresponen
a
persones
amb
discapacitat.
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2.3.3

Fortaleses

−
És el barri on els infants tenen un major
pes relatiu (14,7%) i el pes dels joves se situa
per sobre de la mitjana de la ciutat. Aquest fet
converteix el Gornal en el barri amb la piràmide
més juvenil de la ciutat. En conseqüència, l’edat
mitjana és la més baixa de la ciutat: 39,6.
−
El barri del Gornal es troba en una molt
bona localització geogràfica respecte de les
principals vies de comunicació de l’àrea
metropolitana, factor positiu per atreure
activitats i facilitar l’accés al mercat de treball
metropolità, fet que aporta un forta potencialitat
de desenvolupament.
−
Existència d’un teixit associatiu divers,
que s’ha aglutinat en els últims anys entorn de
la Coordinadora d’Entitats del Gornal, que
assegura d’aquesta manera el consens i la
cohesió necessaris en la concreció i el
desenvolupament dels projectes previstos.

2.3.4

Oportunitats

professional per a la població resident
associades a les activitats que es realitzen:
comerç i oci, distribució i logística, serveis
avançats a les empreses, etc.
−
Forta inversió pública per a la millora
d’infraestructures de transport i creació de nous
equipaments i habitatges
−
L’eliminació de les barreres físiques que
han aïllat històricament el barri.

2.3.5

Indicadors
indicators)

d’evolució

(core

Es proposa una llista restringida d’indicadors
d’impacte i realització per establir com és
l’evolució de la situació de la zona i,
eventualment, valorar els resultats de les
actuacions, en la mesura que aquestes
actuacions afecten els principals aspectes del
diagnòstic i estratègies formulats. D’acord amb
la seva disponibilitat, aquesta llista podrà actuar
de mecanisme de monitoring, i els seus
resultats anuals s’incorporaran a l’informe
d’execució que correspongui.

−
Proximitat a una de les més importants
zones comercials, de serveis i industrials de
Catalunya com és el Districte Econòmic Granvia
L’Hospitalet i de les oportunitats de promoció
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Taula 20. Core indicators d’evolució de la situació de la zona, impactes i realitzacions
Indicador

D’evolució del barri
Habitants
1
Taxa d’atur( )
1
Taxa d’atur femení( )
1
Taxa d’atur juvenil( )
Perceptors d’ajudes públiques
Fracàs escolar primària
Participants en accions formatives
Percentatge de població amb estudis
postobligatoris
Activitat econòmica
Participants en entitats i associacions
D’actuació o realització
Equipaments públics
Empreses
Ocupació
Formació
Espai públic

objectiu
d’evolució /
resultat

situació
actual

unitats

Nombre de residents
% sobre actius
% sobre dones actives
% sobre total atur
% sobre total població
% sobre total alumnat
% total població 16-55 anys

7.270
16,69
18,25
26,62
4,62
68,40
0,6

Creixement
Reducció
Reducció
Reducció
Reducció
Reducció
Augment

% sobre població >10 anys

22

Augment

9,82

Augment

3.321

Augment

Activitats en el barri/mil
habitants
Nombre de membres
Superfície generada
Nombre d’empreses
creades o ajudades
Nombre d’ocupacions
promogudes
Nombre de participants
Superfície millorada

no procedeix

3.350 m

2

no procedeix

75

no procedeix

125

no procedeix
no procedeix

775
2
7.000 m

Nota: En el cas dels indicadors de resultat, la columna de situació actual no procedeix
(1) Les dades d’inici corresponen al Cens de Població 2001
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33 E
Essttrraattèèggiiaa ii oobbjjeeccttiiuuss ddeell
pprroojjeeccttee
3.1

Antecedents
general

i

Aquest
conjunt
de
transformacions
urbanístiques constitueixen una oportunitat
única i les condicions necessàries per a la
regeneració del barri, però naturalment per si
soles no asseguren ni són suficients per a la
revitalització de l’àrea.

enfocament

L’àmbit de la zona d’actuació està vivint i viurà
en el futur immediat una intensa i profunda
transformació urbanística que constitueix
inevitablement l’escenari del projecte de
regeneració, perquè afecta molt decisivament
els
principals
factors assenyalats
com
determinants per a l’evolució del barri.
Destaquen
particularment
el
conjunt
d’actuacions en curs que permetran connectar
plenament la zona amb el conjunt de l’àrea
urbana de la ciutat i l’entorn metropolità.
Singularment,
podem
destacar
tres
transformacions en curs situades en l’àrea
perimetral de la zona d’actuació –vegeu el
plànol 5– com són:
1. El cobriment de la via fèrria rodaliesAVE, que fins a l’actualitat segregava el
Gornal del barri de Bellvitge, i que
permetrà l’accés als equipaments i
activitats d’aquesta zona, a més de
generar nous espais públics de qualitat,
fruit de la Modificació puntual del PGM
desenvolupada arran de les obres de la
línia d’alta velocitat.
2. L’arribada de la Línia 9 del Ferrocarril
Metropolità, amb l’estació Gornal, que
connecta
transversalment
l’àrea
metropolitana i que inclou una estació
intercanviador amb la línia dels FGC.
3. La transformació de l’àmbit de la plaça
d’Europa com una nova àrea de
centralitat local i metropolitana en la
Granvia i la seva situació, en la zona
frontal als recintes firals i comercials.

És per això que en els últims anys ha madurat i
s’ha desenvolupat un projecte de millora del
barri que pugui atendre tots els aspectes
econòmics, socials i ambientals orientat a
possibilitar el desenvolupament sostenible
en el barri, que inclogui mesures i actuacions
–que es concretaran en el següent capítol– com
les següents:





intervencions de millora i transformació
de l’espai públic
actuacions residencials i de millora dels
edificis i habitatges
creació de nous equipaments
actuacions en l’ordre social dirigides a la
població més vulnerable

La major part d’aquestes actuacions es
desenvolupen per part de l’Ajuntament en
col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i
es troben ja programades i finançades en l’àmbit
sectorial corresponent.
L’enfocament general d’aquest projecte és
formular una visió integrada del conjunt
d’actuacions previstes i identificar projectes
i
actuacions
que
permetin
que
la
transformació urbana no sigui estèril i es
produeixi la regeneració econòmica i social
que la sostenibilitat del barri necessita.
Aquest enfocament parteix d’un únic diagnòstic
com el descrit i posa especial èmfasi en les
qüestions
econòmiques
i
socials,
que
constitueixen les veritables pedres de toc dels
projectes de revitalització urbana.
.

4. El desenvolupament econòmic del
Districte Granvia L’H amb noves
activitats comercials i de serveis
avançats, hotels i, especialment, la
implantació de la Fira a L’Hospitalet.
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Plànol 5. Escenari de transformació urbana de l’àmbit del barri del Gornal
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3.2

Selecció
objectius

d’estratègies

i

Amb l’enfocament anterior les estratègies
proposades s’articulen al voltant de tres grans
línies:
a) Integrar plenament el barri a la ciutat i
l’entorn metropolità i millorar la qualitat
urbana.
b) Assegurar la dotació d’equipaments i
serveis per promoure la vida cívica,
econòmica i social del barri.
c) Intervenir intensament en la població en
risc aprofitant les noves oportunitats de
l’entorn.

3.3

Coordinació
amb
interlocutors socials

els

L’anàlisi de la situació del barri i les propostes
de millora s’han realitzat, des dels seus inicis,
en un procés que ha comptat amb la presència i
la participació activa del veïnat i les entitats del
barri.
El procés promogut per l’Ajuntament per definir
un pla de millores del barri es va iniciar el març
de 2006 i ha estat coordinat i consensuat amb la
Coordinadora d’Entitats del Gornal. S’han
realitzat les activitats següents:
1. Contacte amb el conjunt d’entitats, col·lectius
i veïnat participants a la Coordinadora d’Entitats.
2. Presentació del pla de treball dels objectius i
del mètode de treball.
3. Realització de reunions per a l’anàlisi de
necessitats i en els àmbits urbanístic, social,
educatiu i de dinamització econòmica.
4. Recollida de propostes de millora per al barri
per àmbits i sectors de població.
5. Elaboració de propostes per part de l’Agència
de Desenvolupament Urbà i de les diferents
àrees municipals implicades.
6. Realització d’una presentació pública del
conjunt de mesures del Pla de millores.
7. Edició d’una publicació per informar el conjunt
de veïns del Gornal sobre les propostes que
integren aquest pla de millores.

comptat per part de l’Ajuntament amb la
participació de les àrees següents: Àrea
d’Alcaldia-Presidència, Regidoria del Districte
VI, Agència de Desenvolupament Urbà, Àrea de
Benestar Social, Regidoria d’Educació, Àrea de
Promoció Econòmica i Àrea de Mobilitat i
Cooperació.
En el conjunt de treballs han participat 18
entitats –que es recullen en la Taula 21– i
diversos veïns a títol personal.
A més, s’ha realitzat una consulta mitjançant la
instal·lació d’urnes en diferents zones del barri
en les quals s’han recollit propostes i
suggeriments que s’han tingut en compte en la
redacció d’aquest projecte.

Taula 21. Entitats participants en l’elaboració
del Pla de millora
Entitats
AV del Gornal
AV Segle XXI
AV Carmen Amaya
ADFYS
Associació Dinàmic Gornal
Associació Juvenil Pla de Llobregat
Associació Bocins d’Acció Social
CCR Amics del Gornal
Club Twirling Gornal
Grup de Teatre Independent Gornal
Grup Dones del Gornal
Casal de Jubilats i Pensionistes Gornal
Col·lectiu Gornal
Banda de Música del Gornal
Parròquia Santa Maria del Gornal
Escola d’Adults del Gornal
Comissió de Festes
Associació Lacho Bají
Àmbit Cultural Gornal

El projecte vol donar continuïtat a la dinàmica
generada i articular la presència, la participació i
el protagonisme en l’execució del conjunt de
veïnat i entitats del barri. Tant és així que el
projecte de sol·licitud ha estat presentat i
debatut amb les entitats esmentades, i s’han
recollit més d’una vintena d’adhesions que
s’adjunten a l’expedient.
A més, en aquest marc el projecte possibilita i
preveu incorporar al procés i a les actuacions de
regeneració uns altres dos tipus d’actors no
estrictament del barri però que hi poden tenir un
paper important, tal com: altres institucions
públiques i altres entitats col·laboradores en els
projectes.

El gener de 2007 i després de diverses reunions
de treball es presenta el Pla de millores, que ha
Memòria del projecte per a la iniciativa urbana (URBAN)
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Del primer grup hem d’assenyalar aquells
departaments o organismes autònoms de la
Generalitat de Catalunya que tenen i tindran
actuacions en curs en l’àmbit que interacciona
amb els projectes previstos, particularment:
- Departament d’Educació
- Departament d’Acció Social i Ciutadania
- Departament de Treball
- CIDEM
- Departament de Sanitat
- INCASÒL
- ADIGSA
Del segon grup, podem destacar inicialment:
- Les grans empreses instal·lades i en procés de
localització en l’àmbit de Granvia, plaça
d’Europa i la Fira
- Entitats no lucratives amb implantació en la
ciutat, dedicades a la problemàtica de la
integració social i la igualtat d’oportunitats
- Centres educatius i de formació laboral de la
ciutat interessats a col·laborar amb els
programes previstos
- Entitats ambientalistes col·laboradores dels
projectes d’energia i aigua

3.4

Caràcter innovador

En el conjunt del projecte, les principals
innovacions deriven del seu caràcter integral
d’intervenció en els diversos aspectes físics,
ambientals, econòmics i socials que han de
permetre activar el procés de regeneració.
Particularment, hi destaquen per les seves
característiques:


Les actuacions que inclouen una
concepció d’integració del barri i la
ciutat, particularment aquelles que
situen equipaments i serveis d’una
escala d’impacte que van més enllà del
propi barri.



El nivell d’intensitat de les actuacions de
tipus socioeconòmic, que permeten
superar un llindar mínim d’impacte per a
fer efectiu un veritable canvi en la
situació de la població, particularment
els col·lectius més vulnerables.

Memòria del projecte per a la iniciativa urbana (URBAN)

3.5

El desenvolupament i la realització en el
barri de nous serveis i actuacions i la
seva adaptació a les específiques
condicions socials i econòmiques de la
població i entramat d’empreses i
activitats.

Igualtat d’oportunitats

L’eix de la igualtat d’oportunitats és sens dubte
l’eix prioritari del projecte, ja que és la
problemàtica social i de risc d’exclusió la
principal singularitat del diagnòstic del barri.
En aquest sentit cal ressaltar com més
vinculades a aquest eix les intervencions
dirigides a:










El grup de la infància i l’adolescència,
especialment amb relació al fracàs
escolar i al seu aïllament del mercat
laboral.
El
col·lectiu
d’immigrants,
particularment els de més recent
arribada al barri i amb majors dificultats
d’inserció social.
Les dones inactives.
Les persones d’ètnia gitana, mitjançant
programes de mediació professional.
El conjunt dels actius de baixa
qualificació, particularment aquells en
situació de precarietat laboral.
El conjunt de la població pel que fa
referència a la bretxa digital.

D’altra banda, i en coherència amb els plans
municipals pel que fa al cas, les intervencions
en els espais públics, els equipaments i les
edificacions residencials inclouen una específica
garantia d’accessibilitat per a les persones
minusvàlides.
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3.6

Vinculació
amb
l’estratègia
general de desenvolupament

L’estratègia i el projecte que es presenten
s’articulen amb les orientacions i les prioritats de
les estratègies generals establertes per les
autoritats
comunitàries,
nacionals
i
autonòmiques, de manera que es defineix un
nou tipus d’intervenció en l’àmbit que li aporta
valor afegit i supera les intervencions
sectorialitzades
i
parcials
efectuades
anteriorment.
Particularment, el projecte es caracteritza per la
seva altíssima complementarietat als dos tipus
d’intervencions ja assenyalades per part d’altres
administracions en el terreny de les
infraestructures i grans sistemes, d’una banda, i
de l’Administració local en l’àmbit i sectors
perimetrals de la zona d’actuació, d’altra banda.

alguns dels principals problemes descrits a la
zona:


Millora de l’espai públic, amb creació de
zones verdes i millora de les vies
principals i els equipaments urbans en
l’interior dels espais entre blocs.



Millora de l’accessibilitat i la mobilitat,
amb la superació de barreres urbanes i
la construcció d’un aparcament i un
carril bici.



Millora en els recursos hídrics, amb la
construcció d’un dipòsit d’aigües
freàtiques subterrànies i la realització
d’actuacions d’estalvi en el consum.



Millora en els recursos energètics, amb
la instal·lació de cobertes de generació
d’energia renovable.

El barri no forma part de les actuacions acollides
a la Llei de barris aprovades pel Parlament de
Catalunya.
En el seu conjunt, si prenem com a referència
les línies estratègiques definides a la Carta de
Leipzig, podem observar les relacions que
figuren a la Taula 22 .
En l’àmbit de la ciutat, permet completar la
profunda transformació en curs que està situant
L’Hospitalet com una ciutat moderna i dinàmica,
industrial i de serveis, integradora dels seus
diversos barris i amb una trama urbana de
qualitat, una polaritat nova en l’entorn
metropolità de Barcelona.
Des de la perspectiva general, el projecte
reforça la contribució de la zona a les
estratègies
de
la
Carta
de
Leipzig,
particularment en els àmbits d’innovació,
formació i coneixement i enfortiment en l’àmbit
local de l’economia i la política del mercat
laboral.

3.7

Medi ambient urbà

El projecte general suposa una contribució
important a l’estat del medi ambient urbà.
Especialment destaca l’atenció que dedica a les
següents problemàtiques que constitueixen
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Taula 22. Vinculació de les actuacions proposades amb les estratègies de la Carta de Leipzig

Creació i
consolidació
d’espais públics
d’alta qualitat

Modernització de
les xarxes
d’infraestructures
i millora de
l’eficiència
energètica

Innovació i
formació.
Ciutat del
coneixement

Millora del
medi
ambient
físic

Enfortiment en
l’àmbit local de
l’economia i la
política del
mercat laboral

Transport
urbà
eficient i
assequible

Wi-Fi i dinamització digital
Foment de la integració social i igualtat d’oportunitats
Dispositiu de transició escola-treball
Campanya d’estalvi d’aigua
Dipòsit d’aigües freàtiques per a reg i neteja
Microintervencions en l’espai públic
Equipament Gornal Activa
Pla de dinamització comercial
Programa de suport a empreses i persones emprenedores
Carril bici
Instal·lacions fotovoltaiques
Centre de Formació de Tècnics d’Esports
Dinamització de la xarxa social i cívica
Cablejat de fibra òptica
Formació professional ocupacional
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44 D
Deessccrriippcciióó ddee lleess aaccttuuaacciioonnss
L’alt nivell de complementarietat del projecte
i l’existència d’un enfocament integrat fa
convenient
la
presentació
del
conjunt
d’actuacions, i inclou molt breument aquelles
actuacions en curs que no són objecte de
sol·licitud, de manera que pugui apreciar-se

l’impacte conjunt i la
propostes presentades.

4.1

singularitat

de

les

Actuacions generals no incloses
en la sol·licitud

ACTUACIONS DE RENOVACIÓ I MILLORA URBANA
Nom

descripció

Remodelació de l’avinguda de
Carmen Amaya (fase 1 i 2)

Remodelació de l’avinguda de Carmen Amaya a partir del Centre Cívic cap al nord.
L’obra es farà en tres fases. Representa una superfície de 8.000 m2.

Millora de l’enllumenat i adequació
mediambiental

Renovació de totes les làmpades de l’enllumenat públic per adaptar-lo a normes
mediambientals, revisió de les lluminàries i instal·lacions elèctriques i col·locació de nous
punts de llum als llocs que sigui necessari.



Renovació d’algunes voreres i
millora de la jardineria i l’arbrat






Ampliació de les voreres a l’amplària mínima de 2,25 metres, reposició de panot 4 x
4, col·locació de voreres i rigoles
Realització de peus d’arbre acabats amb platina d’acer o tipus fiol
Reubicació d’embornals sifònics i col·locació de pilones
Restitució dels arbres que han estat eliminats de la via pública i substitució dels
arbres que representin un risc per a la seguretat o a causa del seu estat i
expectativa de vida útil
Conservació i millora del patrimoni vegetal.

Ampliació i millora del mobiliari
urbà i dels jocs infantils

Ampliació i millora del mobiliari urbà i dels jocs infantils (aquesta actuació afecta tot el
barri del Gornal).

Supressió de barreres
arquitectòniques i adequació de les
sortides de Renfe i dels Ferrocarrils
de la Generalitat

El barri comptarà amb dues estacions de Metro. La nova Línia 9 tindrà dues parades en
la zona: Gornal i Plaça Europa. Aquesta última serà, també, un intercanviador amb els
Ferrocarrils de la Generalitat. A més, es millorarà l’accés a l’actual estació dels
Ferrocarrils de la Generalitat al Gornal gràcies a la instal·lació d’un ascensor. També es
disposarà de la nova estació de Renfe Bellvitge-el Gornal, una vegada soterrades les
vies.

Estudi de la futura connexió amb
l’avinguda de la Granvia

Les obres de remodelació de l’avinguda de la Granvia milloraran les comunicacions del
Gornal amb altres barris de la ciutat. Així, els veïns i les veïnes podran anar caminant a la
zona comercial i d’oci, i també al nou parc, una vegada eliminada la barrera de la
Granvia. També s’adaptaran els accessos dels carrers per a les persones amb
discapacitat física.

HABITATGE

Nous habitatges protegits

Habitatges de lloguer per a joves

Instal·lació d’ascensors

Els habitatges seran majoritàriament de protecció oficial i la resta de lloguer per a joves.
Així es preveu la construcció de set nous edificis, amb un total de 420 habitatges, a
tocar de l’avinguda de Vilanova i la nova estació la Línia 9 del Metro, i d’una nova zona
enjardinada. D’altra banda, a la plaça d’Europa –nou espai ciutadà entre el Gornal,
Santa Eulàlia i el Districte Econòmic– s’aixecaran un total de 1.684 habitatges, dels
quals 379 seran de protecció oficial, que es distribuiran en cinc edificis que seran
construïts per cooperatives sindicals i veïnals i l’Institut Català del Sòl (INCASÒL).
Construcció d’habitatges de lloguer per a joves.
Obres d’instal·lació d’ascensor en edificis plurifamiliars que ho permetin, per les seves
característiques geomètriques i d’adequació a normatives sectorials, a l’efecte de
millorar l’accessibilitat per al veïnat.
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Ajudes econòmiques per a la
rehabilitació de façanes

•
•

Obres de reparació de les patologies derivades de l’envelliment en les façanes i
cobertes dels edificis plurifamiliars, de rendes baixes.
Millora de l’aïllament tèrmic.

ESPAIS PÚBLICS I ZONES VERDES
Nova zona verda de 40.000 m2 a
l’avinguda de Vilanova, una vegada
soterrades les vies del tren

Una vegada es realitzin les obres de soterrament de les vies del tren de la línia de
Vilanova, aquest espai donarà pas a un gran passeig amb jardins de 40.000 m2, que
enllaçarà el Gornal amb Bellvitge.

Nou parc a la Granvia de 20.000 m2

La ciutat disposarà d’un nou parc de dues hectàrees just a l’altre costat de l’avinguda de
la Granvia, al costat de la nova plaça d’Europa.

Nous espais verds en la zona de
l’avinguda de Vilanova aprofitant la
construcció de noves promocions
d’habitatge protegit

La construcció de nous habitatges al Gornal serà paral·lela a l’ordenació de noves zones
verdes. Així, la zona residencial de l’avinguda de Vilanova combinarà els edificis amb
àmplies zones de jardí.

EQUIPAMENTS I SERVEIS A LES PERSONES
Centre d’atenció primària

Centre de dia i residència assistida

El barri comptarà amb un nou centre sanitari d’atenció primària (CAP) que construirà la
Generalitat. Aquest servei estarà en un edifici de nova construcció situat a l’avinguda de
Vilanova, sota el qual se situarà un aparcament subterrani municipal.
S’edificarà un centre de dia i residència assistida per a les persones majors que
disposarà d’un espai para atendre persones amb discapacitat. Aquests serveis estaran
en un edifici de nova construcció situat a l’avinguda de Vilanova, sota del qual se situarà
un aparcament subterrani municipal.

Poliesportiu amb piscina

L’Ajuntament construirà un centre poliesportiu amb piscina a la zona del carrer de Can
Tries, molt a prop de les noves promocions d’habitatge de protecció.

Aparcament subterrani a l’avinguda
de Vilanova

Es construirà un aparcament subterrani al subsòl en la zona d’equipaments on
s’emplaçarà el nou centre d’atenció primària (CAP) i del centre de dia i residència
assistida que es preveu construir en un solar de l’avinguda de Vilanova.

COHESIÓ SOCIAL
Programes de suport educatiu per a
escoles (plans d’entorn)
Guarderia

L’Ajuntament i la Generalitat porten a terme un ambiciós programa de reforç escolar, el
Pla d’entorn que es desenvolupa al CEIP Gornal.
Situada a la plaça d’Europa tindrà una capacitat per a 74 infants.
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Plànol 6. Actuacions generals en l’àmbit d’actuació (no incloses en la sol·licitud)
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4.2

la Comissió de les Comunitats Europees Política
de cohesió i ciutats: la contribució urbana al
creixement i l’ocupació a les regions, COM
(2006) 385 final.

Actuacions del projecte

4.2.1

Presentem a continuació les actuacions d’acord
amb les seves àrees temàtiques.

Descripció general agrupada per
àrees temàtiques

Per a la classificació de les actuacions per àrees
temàtiques, s’han seguit les indicacions i les
orientacions contingudes en la Comunicació de
Taula 23. Actuacions del projecte per àrees temàtiques
ÀREA TEMÀTICA

ACTUACIÓ

Societat de la informació

Wi-Fi i dinamització digital

Foment de la integració social i igualtat
d’oportunitats
Medi ambient urbà i residus

Desenvolupament del teixit econòmic, l’ocupació
i les pimes
Accessibilitat i mobilitat
Foment de l’ús eficaç de l’energia
Cultura i patrimoni
Infraestructures de serveis
Formació professional
Informació i publicitat
Gestió i AT

Integració social i igualtat d’oportunitats
Dispositiu de transició escola-treball
Campanya d’estalvi d’aigua
Dipòsit d’aigües freàtiques per a reg i neteja
Microintervencions en l’espai públic
Equipament Gornal Activa - construcció i serveis
Millora del comerç del barri
Programa de suport a empreses i persones
emprenedores
Carril bici
Instal·lacions fotovoltaiques
Centre de Formació de Tècnics d’Esports
Dinamització de la xarxa social i cívica
Cablejat de fibra òptica
Formació professional ocupacional
Informació i publicitat
Gestió i AT

Per la seva dimensió, destaquen singularment:




La creació d’un equipament de més
2
de 1.000 m , Gornal Activa, que
incorporarà un aulari i els serveis
complementaris suficients per a la
dinamització
econòmica
i
de
l’ocupació en el barri, i que serà seu
dels programes relacionats de suport a
empreses, persones emprenedores,
comerç, integració social i formació
professional ocupacional.
La construcció de l’equipament anterior i
el seu aulari en el mateix solar en el
qual està prevista la construcció d’un
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centre poliesportiu amb més de 7.000 m ,
compromís amb el Pla de millores del
Gornal, permetrà la posada en marxa del
Centre
de
Formació
de
Tècnics
d’Esports, que utilitzarà els espais
esportius per a les classes teoricopràctiques
i les aules de l’equipament annex per a les
classes només teòriques.


La repercussió d’ús del centre
poliesportiu
per
a
les
classes
teoricopràctiques suposa una mica més
d’un 30% del total, superfície que
2
equival a més de 2.000 m . Aquest
equipament permetrà generar centralitat
i desenvolupar un sector amb notables
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impactes en la integració laboral, social i
comunitària.



4.2.2

La realització de millores en les
infraestructures i espai públic del barri,
particularment de l’eix central de
l’avinguda de Carmen Amaya i els
espais entre blocs, que inclou la
connectivitat del barri amb la ciutat en
els sistemes de fibra òptica i carril bici.

Fitxes de les actuacions
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Taula 24. Fitxa d’actuació de Wi-Fi i dinamització digital
JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS
•

Oferir als edificis municipals administratius tots
els serveis municipals d’atenció a la ciutadania
per facilitar-li els tràmits i les consultes.

•

Oferir l’accés a les noves tecnologies a totes les
persones usuàries dels centres i equipaments
municipals.

•

Oferir programes de formació i sensibilització
amb relació a l’ús de les noves tecnologies, amb
l’objectiu disminuir la bretxa digital i reduir
l’analfabetisme funcional quant a les noves
tecnologies de la informació.

ACTUACIONS

PERSONES BENEFICIÀRIES

Es procedirà a la creació d’espai Wi-Fi amb la instal·lació d’antenes i equips electrònics
als edificis cablejats mitjançant unes altres de les actuacions del projecte (vegeu Taula
37). Partint d’aquesta infraestructura, es realitzaran:

Persones residents del barri del Gornal que es
relacionin amb l’Ajuntament i persones
usuàries dels centres i dels equipaments
connectats.






Accions de sensibilització de la població
Dispositius d’atenció en la xarxa de punts d’accés creada a partir de la
inversió en cablejat de fibra òptica
Accions d’alfabetització digital
Dotació de serveis de ciutat i altres administracions en les
dependències/organismes del barri.

UBICACIÓ

COST
Despesa ordinària: 40.000 euros
Inversions: 20.000 euros
Cost total: 60.000 euros
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Taula 25. Fitxa d’actuació de foment de la integració social i la igualtat d’oportunitats
JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS
ACTUACIONS
•

•

•

Conèixer les necessitats i les
problemàtiques més importants
del col·lectiu en risc d’exclusió
social del barri del Gornal.
Proposar
la
posada
en
funcionament de comissions per
a la igualtat d’oportunitats a les
diferents
empreses,
organitzacions i administracions
del territori.
Promoure la creació d’un mercat
laboral més inclusiu i obert a
totes les persones, que garanteixi
la igualtat d’oportunitats.

Línia 1: Associacionisme i participació social i laboral de les persones amb risc d’exclusió social
•
Informar, capacitar i assessorar la xarxa d’associacions que treballin en la inclusió sociolaboral de persones en
risc d’exclusió social.
•
Fomentar campanyes de sensibilització, especialment dels agents socials, per assolir la igualtat de tractament i
la inclusió sociolaboral a través de l’organització de diverses activitats.
•
Donar a conèixer la trajectòria empresarial o l’experiència de vida de dones i col·lectius en situació de risc
d’exclusió, difonent models i referents de persones que han trencat, de diferent forma, amb un model social
imperant.
•
Afavorir l’elaboració i difusió de materials didàctics que mostrin i valorin l’experiència i els coneixements de
persones amb el risc d’exclusió social.

PERSONES BENEFICIÀRIES
L’acció es dirigeix a:

Línia 2: Inserció sociolaboral i promoció de la vida econòmica
•
Estudi Investigació sobre la realitat professional de les dones i minories ètniques al Gornal.
•
Foment de les relacions entre les entitats implicades en la formació professional ocupacional.
•
Formació específica en la mediació professional dirigida a dones d’ètnia gitana.
•
Desenvolupament dintre dels programes de formació professional ocupacional de mòduls sobre situacions
discriminatòries, drets dels treballadors i conciliació de la vida familiar, personal i laboral.
•
Organització de jornades de difusió i intercanvi d’experiències i bones pràctiques, relacionades amb la inclusió
sociolaboral de persones en risc d’exclusió social.
•
Assessorament i disseny de programes d’orientació professional dirigits a persones amb problemàtiques
específiques:

Persones soles amb càrregues familiars

Dones que sofreixen maltractaments

Persones toxicòmanes

Persones immigrants

Dones gitanes

Discapacitats
Línia 3: Intervenció socioeducativa i familiar
•
Fomentar i impulsar programes o projectes de coeducació i repartiment de responsabilitats.
•
Organitzar amb les associacions i grups de dones trobades, jornades, etc., per prendre consciència dels valors
que es transmeten als fills i a les filles.
•
Impulsar i desenvolupar campanyes contra el racisme, la xenofòbia i contra qualsevol tipus de marginació.
•
Impulsar mesures contra l’abandó educatiu prematur i el baix nivell formatiu del jovent, portant a terme un
projecte d’orientació professional amb la finalitat de facilitar-li les eines necessàries perquè pugui prendre les
decisions importants en relació amb els seus estudis, que serveixin per definir les seves metes professionals.
•
Posar a disposició de les persones usuàries una recopilació de material informatiu sobre tota l’oferta educativa i
professional existent i organitzar tallers formatius per a grups.











Persones en atur
Persones que pertanyen a la
població gitana
Immigrants
Dones que pateixin
maltractaments
Persones amb discapacitat
Centres d’ensenyament
Famílies extenses de persones
joves d’ètnia gitana
Persones emprenedores
Professionals en orientació
laboral

UBICACIÓ

COST
Despesa ordinària: 507.300 euros
Inversions: 0 euros
Cost total: 507.300 euros
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Taula 26. Fitxa d’actuació del dispositiu de transició escola-treball
JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS
Els principals factors que cal tenir en compte són:
•
La dificultat d’accés al món del treball sense preparació
específica.
•
La manca d’un model planificat i coherent de la formació
professional no reglada.
•
Les dificultats per orientar i acompanyar en els processos de
transició.
•
Les adverses condicions sociofamiliars que relacionades.

ACTUACIONS

1.

Prevenció: accions abans dels 16 anys, bàsicament als IES, que
tenen per finalitat disminuir el fracàs escolar i anticipar una bona
transició escola-treball en forma d’orientació.

2.

Orientació: intervencions que pretenen orientar i acompanyar el jovent
una vegada han abandonat els centres d’ensenyament, donant suport
a la realització i al disseny personalitzat d’itineraris de formacióinserció-socialització. S’ajuda la persona usuària a analitzar les seves
capacitats de col·locació, definint els seus objectius i assessorant-la
perquè pugui prendre les decisions adequades per dissenyar el seu
itinerari personalitzat.

Cal atendre al barri del Gornal en:
•
Les necessitats de transició escola-treball.
•
Altres necessitats del jovent en el pas cap a la vida adulta.
•
Intervencions destinades a donar suport a famílies i
educadors, centrades principalment en la prevenció del
fracàs escolar i en la millora d’oportunitats a l’hora de fer el
pas cap al món adult.

3.

Acció tutorial en el conjunt d’accions individualitzades –i també
grupals– que contribueixen a fer un seguiment del procés de la
persona usuària, intervenint en els possibles conflictes, orientant-la en
la presa de decisions i, en definitiva, acompanyant-la en el
desenvolupament i la potenciació de les capacitats.


o

4.

Tallers grupals de suport a l’orientació.

5.

Prospecció d’empreses.

6.

Acompanyament a la inserció: intervencions i programes que
pretenen afavorir de forma activa la inserció del jovent, posant d’acord
la demanda i l’oferta laboral i generant processos individuals i
autònoms d’ocupació.

o
o
o

Objectius
Que el jovent pugui prendre decisions sobre el seu futur
d’aprenentatge ocupacional de forma autònoma i conscient.
Reforçar la idea d’ajuda en el pas de l’escola i al món del
treball.
Facilitar la transició cap a la formació ocupacional.
Establir un dispositiu de transició entre l’escola i el món del
treball que:
Faciliti el coneixement i la informació
teoricopràctica sobre diverses ocupacions.
Ofereixi l’oportunitat d’escollir una ocupació en
la qual formar-se.
Faciliti el coneixement de les alternatives a la
formació ocupacional i als programes de
garantia social.
Informi de les alternatives per tornar a
l’ensenyament reglat.
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PERSONES BENEFICIÀRIES
Joves aturats, menors de 25 anys,
especialment joves entre 15 i 18 anys que
no obtenen el certificat de l’ESO.

UBICACIÓ

COST

Despesa ordinària: 150.000 euros
Inversions: 0 euros
Cost total: 150.000 euros
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Taula 27. Fitxa d’actuació de la campanya d’estalvi d’aigua
JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS


Sensibilització de la ciutadania, la comunitat
educativa i l’Administració sobre la nova cultura de
l’aigua i la seva aplicació.



Foment d’elements educatius i conscienciació de la
població sobre la necessitat de l’estalvi i de
l’eficiència en l’ús domèstic de l’aigua, mitjançant
un treball directe amb la ciutadania.



Difusió dels diversos sistemes d’estalvi i aplicació
pràctica mitjançant el lliurament gratuït de
mecanismes estalviadors d’aigua.



ACTUACIONS

Principals accions:

Campanya de sensibilització sobre l’ús de sistemes d’estalvi d’aigua
domèstica.

Campanya de conscienciació porta a porta, amb lliurament de
mecanismes estalviadors i explicació sobre instal·lació als habitatges
del barri (subvencionats al 100%).

Seguiment del consum dels habitatges que instal·lin els mecanismes
estalviadors.

Enquesta sobre els coneixements de la problemàtica de l’aigua i hàbits
de consum entre la ciutadania del barri.

Xerrades sobre la nova cultura de l’aigua en centres escolars, entitats i
associacions.

Edició i repartiment de diferents tipus de material divulgatiu sobre
l’estalvi d’aigua.

Auditoria de consum d’aigua a grans consumidors del barri (col·legis i
altres equipaments, hostaleria, etc.).

Jornades finals d’exposició dels resultats del projecte.

PERSONES BENEFICIÀRIES
Habitants del barri del Gornal.

UBICACIÓ

COST
Despesa ordinària: 50.000 euros
Inversions: 10.000 euros
Cost total: 60.000 euros
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Taula 28. Fitxa d’actuació de construcció d’un dipòsit d’aigües freàtiques per a reg i neteja
JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS
ACTUACIONS
•

Aprofitament d’un recurs d’aigües del subsòl
excedent a la zona.

•

Important estalvi d’aigua potable de la xarxa
pública per a usos de neteja i reg.



Principals accions:
•
Captació mitjançant bombament de les aigües i canalització i
transport per xarxa de canonades a dipòsit.
•
Construcció d’un dipòsit de 500.000 litres per a
emmagatzematge.
•
Instal·lació d’un sistema de control i tractament de l’aigua en
dipòsit.
•
Instal·lació d’una xarxa de distribució per al reg per degoteig
de zones verdes i per omplir vehicles cisterna.

PERSONES BENEFICIÀRIES
Tota la ciutadania de L’Hospitalet i
especialment el veïnat del barri del
Gornal.

UBICACIÓ

COST
Despesa ordinària: 0 euros
Inversions: 300.000 euros
Cost total: 300.000 euros
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Taula 29. Fitxa d’actuació de microintervencions a l’espai públic
JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS

ACTUACIONS

PERSONES BENEFICIÀRIES
Tot el veïnat del barri.

• Completar la reurbanització dels vials i els espais
públics de l’àmbit.
• Adequar l’espai a les noves necessitats del veïnat del
barri del Gornal
• Incorporar criteris de sostenibilitat a l’espai públic i
adequar-lo a les normes mediambientals

Finalització de l’actuació de remodelació i urbanització de l’avinguda de Carmen Amaya
fins al carrer dels Joncs.
Estudi per a la remodelació i la urbanització dels espais entre blocs adequats a les noves
necessitats socials d’ús de l’espai públic, amb un tractament sostenible en la creació dels
espais lliures.
Realització de les obres necessàries per adequar al nou disseny els espais entre blocs
situats entre l’avinguda de Carmen Amaya i el carrer Can Tries.

UBICACIÓ

Avinguda de Carmen Amaya:
•
Renovació del paviment central
•
Millora de les zones verdes amb criteris de sostenibilitat
•
Instal·lació de mobiliari urbà
•
Adequació a normes mediambientals de l’enllumenat
Millora de zones verdes i dels espais entre edificis:
•
Definir nous espais d’ús ciutadà.
•
Pavimentar la superfície entre blocs.
•
Unificar les zones verdes.
•
Millorar l’enllumenat i adaptar-lo a les normes mediambientals.

COST
Despesa ordinària: 0 euros
Inversions: 520.451 euros
Cost total: 520.451 euros
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Taula 30. Fitxa d’actuació de l’equipament Gornal Activa
JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS
•

•

Dotar la zona d’intervenció d’un equipament de
centralitat per a la dinamització laboral i
empresarial.
Crear, dotar i consolidar un centre de recursos per
a l’ocupació i el desenvolupament econòmic i social
al barri del Gornal de L’Hospitalet.

ACTUACIONS

Aquest equipament permetrà acollir, entre altres accions:
•
•
•
•
•

Posada en funcionament d’un pla de dinamització comercial.
Creació d’un punt de suport a l’emprenedor i a l’empresa.
Programes de transició de l’escola al treball.
Programes de foment de la integració social i la igualtat d’oportunitats.
Formació per a la qualificació professional.

Construcció d’un equipament entre 1.000 i 1.200 m2 amb usos de:

Espai d’atenció al públic i usuaris de programes

Serveis tècnics dels programes

Aulari per a la realització d’accions

Sales polivalents per a reunions

PERSONES BENEFICIÀRIES






Treballadors/res en recerca de
treball
Treballadors/res en actiu
Empreses
Persones emprenedores
Joves de 16 a 25 anys

UBICACIÓ

COST
Despesa ordinària: 493.834 euros
Inversions: 2.700.000 euros
Cost total: 3.193.834 euros
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Taula 31. Fitxa d’actuació del Pla de dinamització comercial
JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS
La localització física de la zona d’intervenció permet crear una
connexió comercial entre els barris de Bellvitge, Santa Eulàlia
i el Districte Econòmic, que permeti generar consum intern de
qualitat aprofitant l’eliminació de les barreres físiques que
mantenien aïllat al barri.
Objectius:
1.

Dotar d’una millor oferta comercial el
Gornal.

2.

Reduir l’actual evasió de despesa cap a
altres localitzacions comercials.

3.

Fidelitzar residents al barri.

4.

Dotar-lo d’espais adequats per a la
concreció de la zona comercial.

ACTUACIONS

1.

Estudi en l’àmbit comercial i elaboració d’un prediagnòstic del model de
dinamització.

2.

Estudi de locals buits i de possibles implantacions comercials que potenciïn les
persones emprenedores i la presència de nous comerços.

3.

Planificació i proposta d’actuacions en matèria de millora de la situació del
comerç.

4.

Delimitació d’un eix comercial al Gornal Enllaç Gornal.

5.

Creació les condicions necessàries perquè el comerç del Gornal s’organitzi i
d’una associació que porti a terme la millora del comerç, amb la implicació de les
diverses entitats associatives del barri.

PERSONES BENEFICIÀRIES
Comerciants i residents del barri.

UBICACIÓ

COST
Despesa ordinària: 436.575 euros
Inversions: euros
Cost total: 436.575 euros
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Taula 32. Fitxa d’actuació del Programa de suport a empreses i persones emprenedores
JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS
ACTUACIONS
Promoure la creació de noves empreses, mitjançant una
atenció especialitzada i integrada d’informació per a la
creació d’empreses, suport a l’elaboració del projecte
empresarial, identificació de les ajudes i subvencions, i la
formació empresarial.

•

Estudi per a la detecció de les noves potencialitats econòmiques derivades de la
transformació urbanística de la zona.

•

Estudi de viabilitat per a la creació d’una oficina de suport i tràmits integrals de
l’empresa.

Analitzar la viabilitat per a la creació del servei de gestió
unificat de tràmits empresarials.

•

Informació, orientació i assessorament en l’elaboració del pla d’empresa a les
persones emprenedores.

Facilitar la domiciliació de les petites empreses creades.

•

Informació d’ajudes i subvencions per a lla posada en marxa de l’empresa.

Dotar les empreses de serveis comuns i compartits.

•

Formació en gestió empresarial.

Fomentar la cultura emprenedora.

•

Foment de la cultura emprenedora.

Realitzar accions de suport al treballador autònom i a la
microempresa en el seu procés de creació, consolidació i
expansió empresarial.

•

Club de l’emprenedor i l’emprenedora.

•

Suport al treballador autònom i a la microempresa.

PERSONES BENEFICIÀRIES
L’acció es dirigeix a les persones amb
una idea empresarial, a les empreses de
la zona i al jovent del barri, per tal
d’incorporar la cultura emprenedora com
a element d’inclusió laboral.
La proximitat al futur Parc Científic del
BIOPOL’H pot ser un element positiu per
impulsar i localitzar noves empreses.

UBICACIÓ

Facilitar l’accés a les tecnologies de la informació, la
comunicació i la societat del coneixement a les empreses i
persones emprenedores.

COST
Despesa ordinària: 503.120 euros
Inversions: 0 euros
Cost total: 503.120 euros
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Taula 33. Fitxa d’actuació del carril bici
JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS


Avançar en l’execució dels carrils bici previstos en
el Pla director de la bicicleta de L’Hospitalet.



Dotar el barri del Gornal de connexions amb els
carrils bici ja executats.



Contribuir al desenvolupament de la mobilitat
sostenible de la ciutat en general i del barri en
particular, mitjançant la creació d’alternatives a l’ús
del vehicle privat.

ACTUACIONS

PERSONES BENEFICIÀRIES

Seguint les directrius marcades en el Pla director de la bicicleta de L’Hospitalet, s’habilitarà
un carril bici que connectarà el barri del Gornal amb el carril bici ja executat i que va de
nord a sud de la ciutat per la rambla de Just Oliveras i la rambla de la Marina. Aquest carril
bici s’iniciarà a la confluència de la travessia Industrial amb les vies soterrades del tren
d’alta velocitat i finalitzarà a la intersecció de la travessia Industrial amb la rambla de la
Marina.

Amb aquestes mesures es beneficia
directament els habitants del barri del
Gornal i indirectament les persones
usuàries de la bicicleta en general.

UBICACIÓ

COST
Despesa ordinària: 0 euros
Inversions: 350.000 euros
Cost total: 350.000 euros
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Taula 34. Fitxa d’actuació de les instal·lacions fotovoltaiques
JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS




Contribució del barri del Gornal a la lluita contra el
canvi climàtic, mitjançant una generació d’uns
37.500 kWh per any d’energia elèctrica que no
emeti gasos que contribueixen a l’increment de
l’efecte hivernacle.





ACTUACIONS

Es col·locaran 5 instal·lacions solars fotovoltaiques d’un mínim de 5 kWp
cadascuna en edificis i equipaments del barri. Totes estaran connectades a la
xarxa elèctrica.

PERSONES BENEFICIÀRIES
Habitants del barri del Gornal.

UBICACIÓ

Jornades explicatives sobre les energies renovables en general i sobre l’energia
solar fotovoltaica en particular.

Foment d’elements educatius i conscienciació de la
població sobre la sostenibilitat energètica (estalvi
energètic, eficiència energètica i foment de les
energies renovables).

COST
Despesa ordinària: 0 euros
Inversions: 300.000 euros
Cost total: 300.000 euros
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Taula 35. Fitxa d’actuació del Centre de Formació de Tècnics d’Esports
JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS


Disposar d’un equipament en el qual es puguin
formar tècnics d’esports.



Disposar d’un equipament que generi ofertes
fisicoesportives amb components de relació social,
lúdics i de salut, que ajudi a millorar la qualitat de
vida de la població de la seva zona d’influència.



Oferir la possibilitat a la població jove de formar-se
en aquest camp ajudarà a la integració social i
professional del col·lectiu que té dificultats o no
troba al·licients per seguir els itineraris educatius
tradicionals.



Dotar el barri d’un equipament central de ciutat.



ACTUACIONS

PERSONES BENEFICIÀRIES
 Pel que fa a l’oferta, tot el jovent del
Gornal i, per extensió, de tota la ciutat,
tant si estan en possessió del títol
d’ESO com si no, que vulguin formarse per poder treballar en el sector a
través del mercat laboral d’activitats
fisicoesportives.

La construcció d’un equipament esportiu multifuncional que permeti generar un
paquet d’ofertes de pràctica a la ciutadania en general encaminades a millorar la
seva qualitat de vida a través de components de relació social, lúdics i de salut,
que permeti, a més, impartir ensenyaments teoricopràctics per formar tècnics
esportius.

 Quant als usos i serveis fisicoesportius,
tota la ciutadania del Gornal i de la
zona d’influència de l’equipament.

UBICACIÓ

COST
Despesa ordinària: 0 euros
Inversions: 4.256.000 euros
Cost total: 4.256.000 euros
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Taula 36. Fitxa d’actuació de dinamització de la xarxa social i cívica
JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS
El teixit associatiu actual és feble i està atomitzat. Per enfortirlo i consolidar-lo cal un pla estratègic i el suport institucional
necessari per donar resposta a les transformacions
demogràfiques, territorials, culturals i socials del barri.
Aprofitant la dinàmica generada pel procés de planificació i de
diagnosi i la implementació d’un projecte de caràcter integral,
es tracta de potenciar el desenvolupament i enfortiment dels
espais de participació existents i crear-ne de nous, centrats a
consolidar la identitat i la capacitat de la ciutadania d’assumir
la seva coresponsabilitat en la transformació del barri.
•

•

•
•
•
•
•
•

ACTUACIONS

Elaboració d’un inventari d’entitats.
Detecció de necessitats de les associacions i entitats.
Propostes d’actuació.
Creació d’un equip de dinamització i assessorament a les entitats i grups.
Establiment d’espais de reflexió conjunta i de coordinació d’actuacions.
Establiment d’espais participatius oberts al conjunt de la població sobre la base
dels programes de l’URBAN.

PERSONES BENEFICIÀRIES
Ciutadania, entitats i institucions del barri.

UBICACIÓ

Potenciar el desenvolupament i l’enfortiment de la
xarxa comunitària i cívica del barri amb la finalitat
de millorar la cohesió i augmentar la participació de
la ciutadania a les entitats en els processos de
transformació del barri.
Incrementar significativament el nombre d’accions
realitzades per la xarxa associativa.

COST
Despesa ordinària: 700.000 euros
Inversions: 0 euros
Cost Total: 700.000 euros
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Taula 37. Fitxa d’actuació del cablejat de fibra òptica
JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS
•

•

•

Oferir als edificis municipals administratius tots els
serveis municipals d’atenció a la ciutadania per
facilitar els tràmits i consultes.
Oferir l’accés a les noves tecnologies a totes les
persones usuàries dels centres i els equipaments
municipals.
Millorar la qualitat dels serveis aprofitant les
millores que permeten les noves tecnologies de la
informació i la comunicació.

ACTUACIONS

PERSONES BENEFICIÀRIES

Estendre la xarxa de comunicacions entre els espais i equipaments públics amb la
instal·lació de fibra òptica i/o antenes en fases progressives durant el període 2008-2011.

Residents del barri del Gornal que es
relacionin amb l’Ajuntament. Totes les
persones usuàries dels centres i els
equipaments connectats.

•

Adequació dels edificis i/o espais públics a les noves tecnologies amb cablejat
intern, incloent els nous equipaments i serveis previstos.

•

Dotació de serveis de ciutat
dependències/organismes del barri.

UBICACIÓ
i

altres

administracions

en

les

COST
Despesa ordinària: 0 euros
Inversions: 383.000 euros
Cost total: 383.000 euros
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Taula 38. Fitxa d’actuació de la formació professional ocupacional
JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS
•

•

•

•

•

Qualificar professionalment els col·lectius en risc
d’exclusió social i laboral del barri del Gornal:
dones, joves sense el graduat d’ESO, joves que
abandonen els estudis, aturats majors de 45 anys,
discapacitats, persones en tractament de malalties
mentals...
Oferir accions formatives adequades a les
necessitats del teixit empresarial pròxim al territori i
a les noves demandes actuals (serveis de
proximitat, salut, serveis auxiliars a les empreses
del Districte Econòmic).
Dinamitzar, en el marc de la formació, les habilitats
competencials per l’aprenentatge i la iniciativa
personal.
Establir el marc de diàleg amb les empreses i la
iniciativa comercial de la zona per poder dissenyar i
executar accions formatives de reciclatge
adequades a les necessitats i potencialitats dels
seus treballadors i treballadores.
Aconseguir una inserció en el mercat de treball d’un
60% de les persones usuàries dels programes de
formació professional.



ACTUACIONS

Cursos de formació professional ocupacional
Dirigits a facilitar una capacitació en àrees de treball amb demanda d’ocupació,
especialment aquelles derivades dels serveis a la persona (atenció a la
dependència) i a l’activitat empresarial del teixit productiu del Districte Econòmic
situat entorn del barri (comerç, serveis judicials, hoteleria, restauració,
BIOPOL’H, etc.).



Escoles taller
Programa de formació i ocupació (2 anys) d’utilitat comunitària i caràcter
socioeducatiu que capaciti el jovent per a la inserció laboral.



Cases d’oficis
Programa de formació i ocupació (1 any) d’utilitat comunitària que capaciti el
jovent que ja ha obtingut una certa qualificació acadèmica per a la inserció
laboral.



Formació per a la dinamització comercial
Accions per donar suport als projectes de dinamització comercial i fer-ne
l’acompanyament.



Formació de reciclatge
Dirigida a treballadors i treballadores en actiu que busquin millores laborals o
permanència en els respectius llocs de treballs, i també a exalumnes de formació
professional que volen mantenir-se i promocionar-se en els respectius llocs de
treball.

Memòria del projecte per a la iniciativa urbana (URBAN)
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Aturats i aturades, en general.
Treballadors/res del Gornal.
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COST
Despesa ordinària: 1.399.720 euros
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4.3

Calendari de les actuacions

ACTUACIÓ
Wi-Fi i dinamització digital
Foment de la integració social i igualtat d’oportunitats
Dispositiu de transició escola-treball
Campanya d’estalvi d’aigua
Dipòsit d’aigües freàtiques
Microintervencions a l’espai públic
Equipament Gornal Activa - construcció i serveis
Pla de dinamització comercial
Programa de suport a empreses i persones
emprenedores
Carril bici

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Instal·lacions fotovoltaiques
Centre de Formació de Tècnics d’Esports
Dinamització de la xarxa social i cívica
Cablejat de fibra òptica
Formació professional ocupacional
Informació i publicitat
Gestió i AT
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4.4

Síntesi d’impactes previstos i
relació de les estratègies i
objectius proposats

El
conjunt
d’actuacions
generarà
un
importantíssim impacte en la vida del barri, que
ha de permetre impulsar-ne el procés de
regeneració. Se’n mostra una síntesi a la Taula
39.

Taula 39. Impactes directes estimats derivats de l’execució del projecte
Variable
Impacte
Actuacions relacionades
2
Superfície d’equipaments construïda 3.350 m
Equipament Gornal Activa
Centre de Formació de Tècnics d’Esports
2
Superfície d’espais públics millorats
7.000 m
Microintervencions a l’espai urbà
Participants en accions de formació i 775 persones
Foment de la integració social i la igualtat
integració
d’oportunitats
Dispositiu de transició escola-treball
Centre de Formació de Tècnics d’Esports
Formació professional
Persones emprenedores i empreses
75
Pla de dinamització comercial
beneficiàries
Programa de suport a empreses i
persones emprenedores
Serveis tècnics accessibles al barri
13 persones
Conjunt d’actuacions
3
Aigua
1,3 hm d’aigua
Campanya d’estalvi d’aigua
estalviada
Dipòsit d’aigües freàtiques
Energia i emissions
36.000 kWh anuals Instal·lacions fotovoltaiques
d’energia neta
80 t anuals d’estalvi
d’emissions de CO2
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Però més enllà d’aquests impactes directes, hem de valorar també la relació i l’impacte amb les
estratègies i els objectius proposats, que es resumeixen en la següent taula.
Taula 40. Impactes de les actuacions en les estratègies i els objectius
ESTRATÈGIES
Integrar plenament el
barri a la ciutat i a
l’entorn metropolità
millorant la qualitat
urbana

Assegurar la dotació
d’equipaments i
serveis promovent la
vida cívica, econòmica
i social del barri

Es creen equipaments
de ciutat al barri i, al
costat de la
transformació urbana,
s’assegura la connexió
de mobilitat i
telecomunicacions

Es millora l’espai
públic i es dota de
nous equipaments
desenvolupant
activitats i serveis en
l’àmbit econòmic,
social i cívic

Intervenir
intensament en
la població en
risc aprofitant
les noves
oportunitats de
l’entorn

ACTUACIÓ
Wi-Fi i dinamització digital
Programa de foment de la integració i la
igualtat
Dispositiu de transició escola-treball
Campanya d’estalvi d’aigua
Dipòsit d’aigües freàtiques
Microintervencions a l’espai públic
Equipament Gornal Activa
Dinamització comercial
Suport a empreses i persones emprenedores
Carril bici
Instal·lacions fotovoltaiques
Centre de Formació de Tècnics d’Esports
Dinamització de la xarxa social i cívica
Cablejat de fibra òptica
Formació professional ocupacional
Informació i publicitat
Gestió i AT

IMPACTES ESTRATÈGICS DE LES
ACTUACIONS

Memòria del projecte per a la iniciativa urbana (URBAN)

S’intervé en els
grups més
vulnerables amb
una actuació
integrada i
continuada de
millora de la
seva situació i
les expectatives
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Plànol 7. Actuacions del projecte
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•

55 B
Boonn ggoovveerrnn ii ggeessttiióó ddeell
pprroojjeeccttee
L’efectivitat del procés de regeneració urbana
està també directament relacionada amb tots els
mecanismes
d’informació,
participació
i
execució que configuren el bon govern i la
correcta gestió del projecte. Com s’ha esmentat
ja, aquesta dimensió constitueix un eix
estratègic del mateix projecte, i mereix una
atenció i una descripció particulars.

5.1

•

Hi haurà la referència del Fons Europeu
de
Desenvolupament
Regional
(FEDER), que contribueix en les
actuacions
Hi figurarà una declaració, acordada
amb les autoritats competents de l’Estat
i la Generalitat de Catalunya, referida al
programa d’actuació concreta.

Igualment, el pla establirà els criteris de
publicitat i referència institucional amb relació a
l’Ajuntament de L’Hospitalet, la Coordinadora
d’Entitats del barri i aquelles altres institucions o
organismes col·laboradors que promouen o
executen el projecte o bé hi col·laboren.

Informació i publicitat
5.2

El projecte comptarà amb un pla de
comunicació que permeti assegurar la
informació del veïnat i les potencials persones
beneficiàries, que articuli i garanteixi la
informació i l’intercanvi amb les persones
participants afectades per les actuacions i que
permeti valorar-ne i transferir-ne els resultats.
Aquest pla definirà les següents actuacions i els
següents instruments:
•
•
•
•
•

•

Sessions informatives públiques i
obertes per al veïnat.
Materials
generals
i
periòdics
d’informació sobre la marxa del projecte.
Un espai web d’informació i contacte.
Una oficina pública d’atenció, de
característiques i horari adequats.
Col·locació a l’espai públic de materials
informatius i de senyalització de les
actuacions.
Definició
de
les
característiques
comunes dels materials i activitats
específics que cadascuna de les
actuacions i/o programes pugui generar
o necessitar.

Igualment, el pla haurà d’assegurar el
compliment de les normes comunitàries en
matèria d’informació i publicitat, particularment
les definides en els reglaments (CE) 1083/2006 i
1828/2006, pels quals:
•

Hi haurà en tots els materials l’emblema
de la Unió Europea, de conformitat amb
les normes gràfiques establertes.

Memòria del projecte per a la iniciativa urbana (URBAN)

Gestió i seguiment

Participació i seguiment
Amb el propòsit de donar continuïtat a les
relacions antecedents i generar un espai de
participació i seguiment de l’execució, es crearà
un comitè de seguiment del projecte, constituït
per:
- Responsables de l’Àrea d’Alcaldia-Presidència
de l’Ajuntament
- Tècnics de les àrees i programes municipals
implicats en l’execució de les actuacions
- Representants veïnals
- Representants de les autoritats de gestió
- Representants dels grups polítics del consistori
Aquest comitè, d’un nombre de membres no
superior a 40, es reunirà semestralment i
examinarà un informe de gestió sobre la marxa
de les actuacions. Igualment, examinarà i
aprovarà l’informe d’execució anual detallat més
endavant.
Existirà igualment una comissió de coordinació,
de format més reduït i sessions bimensuals,
formada pels tècnics de coordinació i de les
principals àrees municipals implicades, i amb
representació
veïnal,
encarregada
del
seguiment quotidià dels treballs d’execució i de
preparació del comitè.
Finalment, el comitè de seguiment convocarà,
discrecionalment i com a mínim 3 vegades al
llarg del període d’execució, sessions ampliades
i obertes amb la presència de:
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- Altres institucions públiques implicades en
actuacions generals en curs en la zona
d’influència del projecte.

Tot això, d’acord amb l’estratègia de coordinació
amb els interlocutors descrita en l’apartat 3.3.

- Entitats, institucions i empreses que, tot i no
formar part de la comissió de seguiment,
col·laboren en l’execució del projecte.

Taula 41. Diagrama de participants i òrgans de seguiment i gestió del projecte

Comitè de
Seguiment
Comitè Ampliat

Autoritat de
gestió

Entitats
col·laboradores

Ajuntament

Entitats
veinals

Comissió de
Coordinació

Institucions
amb actuació
en l’àmbit

Oficina del
Projecte

Direcció i coordinació tècnica
L’Ajuntament disposa de l’equip especialitzat en
la gestió de fons comunitaris, que formarà part
de l’equip direcció i coordinació tècnica del
projecte. En resum, aquest equip estarà
constituït per un coordinador tècnic; els tècnics
encarregats de la gestió i coordinació de les
principals actuacions; un administratiu o una
administrativa, i els responsables tècnics
designats per les àrees municipals amb major
implicació en el projecte. Aquest equip actuarà
com a oficina del projecte. L’oficina vetllarà en
tot moment pel compliment i l’execució en
relació amb la gestió financera, l’intercanvi de
dades i la participació en el programa general.

Memòria del projecte per a la iniciativa urbana (URBAN)

Gestió financera i de l’intercanvi electrònic
de dades
L’oficina del projecte, en relació amb els serveis
jurídics i d’intervenció de l’Ajuntament, vetllarà
pel compliment de les normes de gestió
financera dels fons comunitaris establertes en el
títol VII del Reglament (CE) 1083/2006,
particularment en tot el que fa referència a:
- Adequar els criteris de subvenció de les
despeses.
- Comptabilitzar específicament aquests criteris,
de manera que sigui factible una auditoria.
- Establir un sistema registral informatitzat de les
operacions.
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- Posar a disposició la informació que
correspongui a les autoritats de gestió,
certificació i auditoria del programa.
Igualment, es garanteix el compliment de les
obligacions que puguin derivar-se dels sistemes
per a l’intercanvi de dades que posin en marxa
les autoritats corresponents, de conformitat amb
el que s’estableix en la secció 7 del Reglament
(CE) 1828/2006.
Participació en el programa general
L’oficina del projecte n’articularà la presència i la
participació en fòrums o xarxes d’intercanvi
d’experiències i seguiment de projectes
organitzats en l’àmbit local, autonòmic, nacional
i comunitari.
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66 P
Prreessssuuppoosstt ii ppllaa ffiinnaanncceerr
6.1

Descripció del pressupost i els
costos totals subvencionables

Les actuacions descrites tenen un cost total
subvencionable
de
14.000.000
euros,
distribuïdes per àrees temàtiques i actuacions
d’acord amb el que es detalla a les taules 41 i
42.
Totes les actuacions tenen definits els costos
subvencionables per a l’import total dels seus
costos, amb una única excepció:


L’actuació del Centre de Formació de
Tècnics d’Esports forma part d’una
inversió prevista per a un equipament
poliesportiu, el projecte del qual té un
cost total de 12.000.000 euros, en la

descripció dels usos dels quals hi figura
el Centre. S’estima els costos derivats
d’aquesta actuació en els apuntats
4.256.000 euros.
Cap actuació genera ingressos, d’acord amb la
norma 2, de tractament comptable dels
ingressos, que figura en el Reglament 448/2004,
que estableix disposicions d’aplicació de les
operacions. L’única actuació potencialment
generadora
d’ingressos
—instal·lació
de
cobertes fotovoltaiques— està prevista en el
període final del projecte i els hipotètics
ingressos que se’n derivin es produiran amb tota
seguretat fora del període de l’ajuda.
Del cost total subvencionable, 8.839.451 euros,
el 63,15%, correspon a despeses d’inversió en
construccions, instal·lacions i equips.
Les despeses d’informació, publicitat, gestió i
assistència tècnica ascendeixen a un total de
880.000 euros, la qual cosa representa un
6,29% del cost total subvencionable.

Taula 42. Distribució del pressupost per àrees temàtiques i actuacions
ÀREA TEMÀTICA

ACTUACIÓ

Societat de la informació
Wi-Fi i dinamització digital
Foment de la integració social i igualtat Foment de la integració social i la igualtat
d’oportunitats
d’oportunitats
Dispositiu de transició escola-treball
Medi ambient urbà i residus
Campanya d’estalvi d’aigua
Dipòsit d’aigües freàtiques
Microintervenciones en l’espai públic
Desenvolupament del teixit econòmic, Equipament Gornal Activa - construcció i
l’ocupació i les pimes
serveis
Dinamització comercial
Suport a empreses i persones
emprenedores
Accessibilitat i mobilitat
Carri bici
Foment de l’ús eficaç de l’energia
Instal·lacions fotovoltaiques
Cultura i patrimoni
Centre de Formació de Tècnics d’Esports
Dinamització de la xarxa social i cívica
Infraestructures de serveis
Cablejat de fibra òptica
Formació professional
Formació professional ocupacional
Informació i publicitat
Gestió i AT
TOTAL
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TOTAL
60.000
507.300
150.000
60.000
300.000
520.451
3.193.834
436.575
503.120
350.000
300.000
4.256.000
700.000
383.000
1.399.720
380.000
500.000
14.000.000
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igualtat d’oportunitats i desenvolupament del
teixit econòmic, l’ocupació i les pimes.

6.2

Sobre la naturalesa de les
despeses i la seva adequació a
les
normes
de
subvencionabilitat

Totes les actuacions proposades han tingut un
procés de comprovació ex ante de la seva
elegibilitat, a partir de l’examen de la naturalesa
i l’operativa de les despeses proposades.
Del resultat d’aquest examen convé explicitar,
en la mesura que afecta restriccions o
aplicacions específiques de la norma, les
següents qüestions:
Amb relació al lloc on s’efectuen les actuacions i
les despeses:
Dues actuacions proposades excedeixen l’àmbit
territorial de la zona d’actuació del projecte. Es
tracta de les actuacions de creació d’un carril
bici i cablejat de fibra òptica, per a les quals se
sol·licita autorització expressa de l’autoritat de
gestió.
L’excepcionalitat es justifica per la naturalesa de
l’actuació i la seva vinculació amb l’estratègia
general del projecte. Es tracta, en ambdós
casos, de possibilitar la connexió de la zona
d’actuació amb les xarxes de ciutat ja existents,
imprescindible per a la funcionalitat de
l’actuació, i estan estretament relacionats amb
l’estratègia d’integració del barri a la ciutat i a
l’entorn.
El cost subvencionable d’aquestes actuacions
és de 733.000 euros, un 5,24% del cost total.
Amb relació a les actuacions en l’àrea temàtica
de formació professional ocupacional:
El projecte presenta una actuació en l’àrea
temàtica de formació professional prevista en la
convocatòria, prop del límit establert del 10%
per a accions pròpies del FSE que finança el
FEDER amb caràcter complementari.

Amb relació als costos de personal funcionari:
En les actuacions, es preveu en algun cas
imputar costos de personal funcionari de la
corporació. Es procedirà en tot cas a la decisió
formal de l’autoritat competent d’assignació de
tasques al projecte i s’atendrà a les limitacions
vigents quant a la quantitat màxima sobre la
contribució total dels fons comunitaris al
projecte.
Amb relació a les despeses generals:
Únicament dues actuacions tenen previstes
despeses
generals
entre
els
costos
subvencionables. Es tracta de l’equipament
Gornal Activa i de l’actuació de gestió. Tots dos
casos són costos reals de funcionament de
l’equipament i l’oficina del projecte, i els
corresponen íntegrament.
En conjunt suposen 125.000 euros i representen
un 3,13% i un 5% dels costos totals de cada
actuació, respectivament.
Amb relació a la subcontractació:
No està prevista en les actuacions l’existència
de subcontractacions.
Amb relació a les transferències a tercers:
Dues actuacions tenen previstes transferències
corrents a institucions sense finalitat lucrativa.
Són la millora del comerç del barri i el suport a
la xarxa cívica i associativa, per un import de
30.000 i 330.000 euros respectivament.
En ambdós casos es tracta de transferències a
associacions i entitats per contribuir a la
realització d’activitats previstes en el projecte.
En la seva execució es procurarà els principis
de transparència i publicitat i, així mateix, la
sistemàtica de justificació en el marc de la
reglamentació sobre subvencions públiques.

Es considera que la inclusió d’aquesta actuació
està plenament justificada en la diagnosi i
estratègies proposades, i està relacionada amb
l’efectivitat d’altres actuacions de les àrees
temàtiques de foment de la integració social i la
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Taula 43. Distribució del cost total subvencionable per tipus de despesa i actuacions

ÀREES TEMÀTIQUES
Societat de la informació
Foment de la integració social i la
igualtat d’oportunitats
Medi ambient urbà i residus

Desenvolupament del teixit econòmic,
l’ocupació i les pimes

Accessibilitat i mobilitat
Foment de l’ús eficaç de l’energia
Cultura i patrimoni
Infraestructures de serveis
Formació professional
Informació i publicitat
Gestió i AT
TOTAL

ACTUACIÓ
Wi-Fi i dinamització digital
Foment de la integració social i la igualtat
d’oportunitats
Dispositiu de transició escola-treball
Campanya d’estalvi d’aigua
Dipòsit d’aigües freàtiques
Microintervencions en l’espai públic
Equipament Gornal Activa - construcció i
serveis
Dinamització comercial
Suport a empreses i persones
emprenedores
Carril bici
Instal·lacions fotovoltaiques
Centre de Formació de Tècnics d’Esports
Dinamització de la xarxa social i cívica
Fibra òptica
Formació professional ocupacional

Personal de
Personal
gestió i
d’actuacions
coordinació

143.010

Estudis i
treballs
tècnics

15.000

25.000

375.300
135.000
10.000

120.000
15.000
40.000

12.000

250.824
204.075

110.000

92.500

373.120

100.000

30.000

100.000

253.470

1.146.250
332.000

1.874.789
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Transferències
corrents

Despeses
generals

1.988.250

Total
despesa
ordinari
40.000
507.300
150.000
50.000
0
0

100.000

258.000

30.000
415.000
588.010

Compres
ByS
actuacions

12.000

30.000

224.500

25.000

503.120
0
0
0
700.000
0
1.399.720
380.000
500.000

125.000

5.160.549

330.000

18.000
60.000
360.000
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493.834
436.575

Inversions

TOTAL

20.000

60.000

10.000
300.000
520.451

507.300
150.000
60.000
300.000
520.451

2.700.000

350.000
300.000
4.256.000
383.000

8.839.451

3.193.834
436.575
503.120
350.000
300.000
4.256.000
700.000
383.000
1.399.720
380.000
500.000
14.000.000
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Taula 44.Distribució del cost total subvencionable per anualitats i actuacions
ÀREES TEMÀTIQUES
Societat de la informació
Foment de la integració social i la
igualtat d’oportunitats
Medi ambient urbà i residus

Desenvolupament del teixit
econòmic, l’ocupació i les pimes

Accessibilitat i mobilitat
Foment de l’ús eficaç de l’energia
Cultura i patrimoni
Infraestructures de serveis
Formació professional
Informació i publicitat
Gestió i AT
TOTAL

ACTUACIÓ
Wi-Fi i dinamització digital
Foment de la integració social i la igualtat
d’oportunitats
Dispositiu de transició escola-treball
Campanya d’estalvi d’aigua
Dipòsit d’aigües freàtiques
Microintervencions en l’espai públic
Equipament Gornal Activa - construcció i serveis
Dinamització comercial
Suport a empreses i persones emprenedores
Carril bici
Instal·lacions fotovoltaiques
Centre de Formació de Tècnics d’Esports
Dinamització de la xarxa social i cívica
Cablejat de fibra òptica
Formació professional ocupacional

2007
0

2008
0

2009
20.000

2010
10.000

2011
10.000

2012
10.000

2013
10.000

TOTAL
60.000

0
0
0
0
0

12.000
25.000
60.000
200.000
320.000

40.000
25.000
0
100.000
0

60.000
25.000
0
0
0

90.000
25.000
0
0
50.000

135.300
25.000
0
0
70.451

170.000
25.000
0
0
80.000

507.300
150.000
60.000
300.000
520.451

0
0
0
0

0
92.500
0
200.000

0
44.075
0
150.000

734.825
50.000
30.000
0

1.200.280
50.000
73.120
0

683.389
100.000
200.000
0

575.340
100.000
200.000
0

3.193.834
436.575
503.120
350.000

0
0
0
0
0
2.000
64.620

0
851.200
110.000
200.000
0
69.000
60.000

0
2.695.845
110.000
183.000
0
69.000
60.000

0
708.955
110.000
0
149.720
60.000
60.000

0
0
110.000
0
300.000
60.000
70.000

100.000
0
130.000
0
475.000
60.000
90.000

200.000
0
130.000
0
475.000
60.000
95.380

300.000
4.256.000
700.000
383.000
1.399.720
380.000
500.000

66.620

2.199.700

3.496.920

1.998.500

2.038.400

2.079.140

2.120.720

14.000.000
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6.3

Pla financer
6.4

La distribució per anualitats que es
presenta a la Taula 44 la configura un pla
financer que respon a les línies mestres de
les determinacions que figuren en la
convocatòria, com mostra la Taula 45.

Taula 45. Pla financer del projecte
ANY

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Pla financer
del projecte

Pla financer
general

0,476%
15,712%
24,978%
14,275%
14,560%
14,851%
15,148%

13,451%
13,720%
13,995%
14,275%
14,560%
14,851%
15,148%

Desviació
acumulada

-12,975%
-10,983%
0%
0%
0%
0%
0%

Contribució comunitària
finançament

i

En desenvolupar-se el projecte en el marc
de l’objectiu de competitivitat regional i
ocupació, se sol·licita una contribució
comunitària equivalent al 50% dels costos
totals subvencionables. El restant 50% va
càrrec del finançament públic local. No es
preveu un percentatge de contribució
diferenciat per a una o altra de les
actuacions previstes. Totes tenen la
mateixa proporció del 50%.

El desfasament en el Pla l’any 2007 es deu
a les particularitats de la convocatòria i al
fet que la part del Pla de millora del barri
executat aquest any es compon de
realitzacions ja finançades.
Aquest desfasament es recupera en els
dos següents anys. A partir de 2009, el pla
coincideix amb la distribució establerta per
al programa.
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