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CONSELL DE BARRI 
 
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE VISTA ALEGRE 
 
Data: 19/10/2015 
Lloc : Sala polivalent antic CEIP Vista Alegre 
Hora d’inici: 19.00 h 
Hora de finalització: 20.25 h 
 
 
 
Assistents: 
 
Sra. Candela  López, Sra. María Miranda, Sr. Ramon Morera, Sra. Eva López, Sr. Jordi 
Planell, Sr. Jordi Maresma, Sr. Alejandro Company, Sra. Joana Badell, Sr. Santi Amaro, 
Sra. Tatiana Mansilla, Sr. Vidal Pérez, Sra. Lucía Yurrita, Sra. Cynthia Delgado, Sr. 
Alejandro Garcia i Sra. Sonia Soriano (Ajuntament), Sra. Yolanda Pibernat, Sra. Rosa 
López, Sr. Adrián Moreno i Sr. Joaquín Morelló (Associació de Veïns de Vista Alegre), 
Sra. Lidia Lanuza (Creu Roja), Sr. Mohamed Amarki (Associació Cultural Islàmica de 
Castelldefels), Sr. José Ángel Tarberner (Casal Rafael Casanova), Sra. Susana Gonzálvez, 
Sra. Montserrat Ramón, Sra. Mª Cruz Duran i Inocencio Vázquez (veïns/ïnes). 
  
 
Excusen l’assistència: Sr. Txema Navarro (AMPA Margalló), Sr. Francisco Borrego 
(Hermandad Cristo de la Plaz), Sra.  Eva (XECC), Sr. Fernando Pintado (UE Vista Alegre), 
Sra. Montse Marín (Casa de Andalucia), Sr. Joan Torné (Entitats Gent Gran), Sra. 
Encarni (Sueño Andaluz).     
 
 
 
 

Ordre del dia  
 
 

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior 
2. Presentació Alcaldessa i Regidor  Pla de Barris del nou govern 
3. Resum d'actuacions 2015 
4. Projectes 2015:  - Garcia Lorca (Pla de mobilitat) 
  . 1 fase 
  . 2 fase 
 - Nou Equipament pel barri 

- Arranjament espai illa equipament antic CEIP (solar    
antigues vivendes mestres) 

5. Precs i preguntes  



 

 2 

Desenvolupament de la sessió 
 

 
Essent les 19.00 hores del dia 19 d'octubre de 2015, obre la sessió Joana Badell agraint 
l'assistència al nou equip de Govern i dona la paraula a l'alcaldessa, Candela López qui 
dóna la benvinguda a totes les persones asistents. 
 
A continuació i, seguint amb l'ordre del dia es tracten els següents punts. 
 
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior 
 
Joana Badell explica que l'Associació de Veïns de Vista Alegre ha presentat, per correu 
electrònic en data 15 d'octubre de 2015, unes anotacions sobre les puntualitzacións i 
què demanen incorporar les seves aclaracions a l'esborrany de l'acta del Consell del 
barri del passat dia 3 de desembre de 2014. 
 
- Referent al punt de precs i preguntes (pàgina 9 d'aquesta acta), intervenció de 
Yolanda Pibernat demanen que consti la següent aclaració: 
"Quan es diu que Yolanda Pibernat va comentar que en l'últim consell de barri (referint-

se al de juny) es va parlar de que es treballaria en el soterrament de les línies 

elèctriques i volia saber en quina situació estava. 

Yolanda Pibernat va preguntar directament al Sr. Romo (donat que va prendre el 

compromís en el consell de juny, de treballar en aquest tema) se li va preguntar 

directment com estaven les gestions, la resposta del Sr. Romo va ser que no havia fet 

res al respecte; l'Alcalde Reyes va intentar suavitzar la contundencia de la resposa dient 

que realment era molt car fer aquest tipus d'actuació però que es posarien en contacte 

amb les companyies, etc..." 

 
Donat que la persona afectada (regidor Sr. Romo) no té representació actualment en el 
Consell s'incorpora textualment fent constar les discrepàncies. 
 
- Referent al punt on  "El Sr. Jordi Maresma va fer una pregunta sobre el pla d'usos del 

3 CAP, l'Alcalde Reyes va dir que s'estava negociant amb la Generalitat i en quant ho 

sabessim informaria als veïns. En Jordi Maresma va aportar una informació demanada 

per ERC al Parlament de Catalunya en el qual hi havia el pla d'usos del 3 CAP, es va 

demanar que constés en acta. En l'acta apareix com que s'afegeix a l'annex 2". 
 
Queda incorporat aquest annex 2.  
 
- Referent al punt del 4t paràgraf de la pàgina 10  d'aquesta acta, es substitueix per 
"Yolanda Pibernat, mai va dir que l'únic que no volia era el servei de drogodepenets 

(realment no volia el 3 CAP), per portar servei de drogodepenents i malalts mentals, lo 

qual certament no millora la imatge del barri" 
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- Es rectifica la intervenció del senyor Gregorio Sánchez (1a intervenció de Gregorio de 
la pàgina 10),"En Gregorio Sánchez va informar de que aquest servei no era només pel 

nostre municipi sinó per cinc municipis." 

 
- Referent al primer paràgraf de la pàgina 11, demanen que consti el següent: 
"En Jesús Romo va dir que aquest cap venia a Vista Alegre; SI o SI" 

Donat que la persona afectada (regidor Sr. Romo) no té representació actualment en el 
Consell s'incorpora textualment fent constar les dues versions. 
 
 
Al no haber-hi cap altra modificació per cap dels assistents, s'aprova l'acta. 
 
 
2. Presentació Alcaldessa i Regidor Pla de Barris del nou govern 
 
L'alcaldessa de Castelldefels, Candela López dóna la benginvuda i presenta els regidors 
i regidores de l'equip de govern municipal així com anuncia a la voluntat de l'equip de 
govern de prioritzar políticament el projecte de reforma integral del barri de Vista 
Alegre.  
 
3. Resum d'actuacions 2015 
 
La directora del Pla de Barris, Joana badell, amb el suport d'un power point (el qual es 
va enviar a totes les persones convocades al consell), explica en primer lloc l'estat 
d'execució del pressupost de les inversions relatives al projecte i que es transcriuen a 
continuació: 
 
Estat despesa 2010-2014/2018: 
 
 

 
PRESSUPOST INICIAL 

PRÒRROGA 
2015/2016 

Total justificat 
2015 

Pendent de 
justificar 

Percentatge 
executat 

Camp 1. Millora de l'espai públic i dotació 
d'espais verds 

4.478.782,00€ 521.859,37€ 3.956.922,63€ 11,65% 

Camp 2. Rehabilitació i equipament dels 
elements col·lectius dels edificis 

800.000,00€ 242.098,87€ 557.901,13€ 30,26% 

Camp 3. Provisió d'equipaments per a l'ús 
col·lectiu 

1.510.993,96€ 99.046,65€ 1.712.725,35€ 6,56% 

Camp 4. Incorporació de les tecnologies 
de la informació en els edificis 

206.610,00€ 1.202,74€ 266.807,26€ 0,58% 

Camp 5. Foment de la sostenibilitat del 
desenvolupament urbà 

71.208,24€ 69.376,06€ 1.832,18€ 97,43% 

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

130.008,20€ 94.868,58€ 52.931,00€ 72,97% 

Camp 7. Programes que comportin 
milllora social, urbanística i econòmica 

1.339.252,17€ 638.463,35€ 700.788,82€ 47,67% 

Camp 8. Accessibilitat i supressió de 
barreres arquitectòniques 

684.763,74€ 116.908,42€ 567.855,32€ 17,07% 

TOTAL 2010-2014 9.221.618,31€ 1.783.824,04€ 7.437.749,27€ 19,34% 

 
 
A continuació, descriu les principals actuacions que s'han desenvolupat al llarg del 
2015 i que són les següents: 
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- Enderroc i expropiació c/ Cibeles, 8 
- 3a convocatòria de subvencions per a la rehabilitació d’edificis i locals 

comercials de l’àmbit d’actuació. 
- Tallers per a 3r ESO sobre prevenció de la violència de gènere i igualtat 
- Vista Alegre Art ( Mercat d’art i Artesania)  
- concurs de balcons i patis del barri 
- intervenció amb grafit a l’antiga escola Vista Alegre 
- tallers Vista Alegre Activa  
- activitats Activa l'Estiu 
- Programa Treball als barris: dispositiu d’inserció laboral, cases d’ofici, persones 

contractades per a desenvolupar diversos treballs al barri 
 
 
4. Projectes 2015:  - Garcia Lorca (Pla de mobilitat) 

  . 1 fase  
 - Nou Equipament pel barri 

- Arranjament espai illa equipament antic CEIP (solar    
antigues vivendes mestres) 

 
 
Pren la paraula el regidor de pla de barris, Ramón Morera, recordant la voluntat de 
l'equip de govern de desenvolupar plenament el Pla de Barris com a projecte  
transversal i per aquest motiu, han assistit a aquesta reunió molts integrants de l'equip 
de Govern. 
 
A continuació explica els següents projectes que es duran a terme al llarg de l'any 
2016: 
 
- Urbanització del primer tram del C/ Garcia Lorca, des del c/ Agustina d'Aragó fins el 
C/ Mansió : Aquest projecte es va redactar sobre la base del pla de mobilitat del barri 
de Vista Alegre en el sentit de fer un accés peatonal segur i confortable tot incorporant 
els suggeriments dels veïns i veïnes del barri recollits en una sessió informativa oberta 
realitzada el passat mes de setembre. Actualment aquest projecte es troba en fase 
d’adjudicació i està previst que estigui acabat el juny/juliol de 2016. 
 
El regidor igualment informa que s’ha encarregat el projecte del segon tram del c/ 
Garcia Lorca fins el C/ Cervantes i es valora la inclusió d’un mitjà mecànic (escales o 
ascensor) per tal que salvar les escales existents. Aquest projecte contempla també 
una millora paisagistica.  
 
- Futur ús del solar on estaven situades les vivendes dels mestres: Segons el regidor 
Morera, és molt important escoltar l’opinió dels veïns i veïnes del barri per això es vol 
convocar a la major brevetat possible una sessió oberta a la participació dels veïns i 
veïnes per tal d’escoltar la seva opinió sobre quins són els usos que provisionalment 
pot tenir aquell terreny a l’espera de la construcció d’un nou equipament al barri.  
Anuncia que l’equipament sanitari no anirà a aquell terreny. 



 

 5 

Igualment també anuncia la intenció de l’equip de govern de consensuar amb els veïns 
i veïns del barri la priorització de quins carrers s’urbanitzen i que la intenció de l’equip 
de govern és anar passant comptes amb el veïnat de manera constant, anunciant que 
el proper consell de barri tindrà lloc el mes de gener de 2016. 
 
A continuació pren la paraula el regidor de Salut i Igualtat, Alejandro Company qui 
relata cronològicament la seqüència de fets en relació a l'eventual 3r CAP:  
 
- 2007 : Segons les expectatives d’aquell moment en relació a l'increment de la 
població de Castelldefels, l'Ajuntament proposa al Departament de Salut construir un 
3r CAP a la zona de Ca n'Aymerich. Tanmateix, el creixement de la població no es 
produeix així com altres circumstàncies sobrevingudes que fan que aquest 3r CAP no 
s’arribi a construir. 
 
- 2014 : El CATSALUT elabora un pla funcional per ubicar el 3r CAP  a l’antiga escola de 
Vista Alegre i condiciona la seva construcció a la incorporació d’un servei d’atenció a 
les drogodependències que doni servei a 5 municipis inclòs Castelldefels. CATSALUT 
demana a l'Ajuntament la cessió del solar així com les corresponents llicències. 
 
El 27 de juny de 2014, al consell de barri de Vista Alegre, algunes persones assistents 
demanen el pla d’usos d’aquest futur CAP però des de l'Ajuntament no es facilita 
aquesta informació. 
 
El febrer de 2015 es té constància que l’alcalde Manuel Reyes envia una carta al 
director de la zona Delta-litoral de l'ICS informant de l’oposició de l'Ajuntament de 
Castelldefels a albergar en el futur CAP del servei de drogodependències i es demana 
la paralització de la construcció per part del Catsalut. 
 
Igualment, informa que l'actual equip de govern es compromet a oferir tres projectes 
per veure on es pot fer el CAP al municipi. 
 
A continuació s'obre un torn de paraules entre les persones assistents: 
 
La Sra. Yolanda Pibernat de l'AAVV Vista Alegre pregunta si cal demanar el retorn de la 
cessió del solar, pregunta que respon la regidora de Presidència Maria Miranda dient 
que la carta enviada per part de l’alcalde no és un document legal que obligui a la 
cessió del solar al Departament de Salut atès que segons la llei això és una potestat del 
Ple de l'Ajuntament i aquest cessió no es va passar mai pel Ple, de manera que el solar 
no ha estat mai cedit a la Generalitat i continua per tant sota la propietat de 
l'Ajuntament. 
També comenta la Sra. Pibernat que és important recollir les opinions del veïns. 
 
El Sr. Àngel Taberner, de l'Ass. Rafael Casanova de la Gent Gran, pregunta si en el nou 
equipament es contempla la construcció d’un casal d’avis atesa la massificació que 
pateix el Centre Municipal Frederic Mompou. 
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L’alcaldessa Candela López contesta que s’endegarà un procés de recollida d’idees i 
propostes i complementa la resposta la regidora de Presidència, Maria Miranda en el 
sentit de recordar que al 2010/2011 ja es va fer aquest procés i que la idea de 
contemplar algun espai per a la gent gran es va recollir però que fora bo en tot cas, 
actualitzar les propostes amb aquest nou procés. 
 
5. Precs i preguntes. 
 
la Sra. Pibernat agraeix el haver disposat en format paper de la documentació que es 
tracta en el consell i informa de la preocupació  recollida per part dels veïns i veïnes 
sobre la neteja  i la seguretat al barri. En aquest sentit anuncia que des de l'AAVV 
s’editarà un paper amb els telèfons d’interès per a la gent del barri. 
La Sra. Pibernat també pregunta en relació al projecte Persianes amunt perquè al seu 
parer aquesta iniciativa no està ben enfocada. Al seu entendre és important vendre el 
barri també a les Escoles d'Arts i Oficis, posar preus baixos de lloguers de locals, 
subvencionar per part de l'Ajuntament aquests lloguers, en resum , elaborar algun 
argumentari que informi dels avantatges de venir a Vista Alegre davant altres indrets. 
 
La directora del pla de barris, Joana Badell respon a les qüestions plantejades de la 
següent manera: 
 
-les actuals bases de rehabilitació d’edificis incorporen per primera vegada la 
subvenció per arranjar locals comercials  
- des de La Guaita es dona també difusió al projecte de Persianes Amunt per informar 
als emprenedors de la ciutat. 
- recorda als presents l’experiència indica que és molt difícil convèncer els propietaris  
del barri a fi i efecte de posar al lloguer els seus locals i que molts d’ells prefereixen no 
posar-los. 
- els lloguers que es proposen per al barri per part de l'Ajuntament són molt barats, al 
voltant de 200 euros però tot i així no es troben emprenedors que els vulguin llogar. 
Només s’ha pogut arranjar un local ( c/ Andalucia, 34)  i un altre local que s’ha llogat a 
una emprenedora. 
 
En aquest punt l’alcaldessa, Candela López pren la paraula, i recorda que respecte la 
neteja del municipi s’estan elaborant els nous plecs de condicions per a la contractació 
del servei i s’està fent d’acord amb les necessitats i realitats de cada barri de la ciutat. 
Respecte el tema de la seguretat, el regidor de Governació, Jordi Planell explica que al 
2016 la intenció de l’equip de govern municipal és posar en marxa la policia de barri i 
que en breu concretaran una reunió amb els veïns per tal d’explicar el projecte. 
Respecte els problemes de drogues esmentats el regidor informa que es té 
coneixement del repunt i que s’està a sobre del tema per part de la policia local. 
 

 
 
Susana Gonzálvez (veïna del barri) pregunta, respecte al projecte de reurbanització del 
carrer García Lorca, si tot el carrer serà peatonal. 
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Joana Badell, amb el suport d'un power point d'aquest projecte explica quina zona serà 
peatonal i quina estarà elevada, l'estat actual del carrer i el que es portarà a terme. 
Ramón Morera informa que, a més de convertir la zona peatonal, l'objectiu principal 
també és l'estètic. 
 
Y sense més preguntes ni punts a tractar, el regidor de Pla de Barris dóna per finalitzat 
el consell a les 20,25 hores. 
 

 


