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Data: 10 de juliol de 2018

La Generalitat amplia el termini del Projecte
d'Intervenció Integral de Montornès Nord
A punt d'exhaurir-se el termini fixat per la Generalitat com a final del
Projecte d'Intervenció Integral de Montornès Nord, l'ens català ha
comunicat a l'Ajuntament la decisió de prorrogar els ajuts fins al desembre
de 2019 per als plans que encara estan en marxa i que van accedir a la
convocatòria del 2009.
La Comissió de Gestió del Fons de foment del programa de barris i àrees
urbanes, de la Generalitat, ha informat l'Ajuntament de l'ampliació del termini
fins al 31 de desembre de 2019 per completar les actuacions del Projecte
d'Intervenció Integral (PII) de Montornès Nord.
La pròrroga facilitarà la continuïtat de les actuacions socials i de convivència
que promou l'Oficina del barri, i farà que la Generalitat assumeixi el percentatge
que li correspon per les obres de reurbanització del carrer de la Llibertat i de la
plaça de la Pèrgola. L'ampliació del termini també permetrà una nova
convocatòria d'ajuts per a la rehabilitació dels edificis.
En el seu conjunt el pla partia l'any 2009 d'un pressupost de 9,99 milions
d'euros. L'ajut del 50% de la Generalitat s'emmarcava en la sisena convocatòria
de la Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una
atenció especial.
En aquests moments, el PII s'ha executat en un 58,10 %. De les 34 actuacions
que conformen el projecte, la meitat s'han dut a terme en la seva totalitat. Les
actuacions estan distribuïdes en diversos àmbits en què l'ordre de prioritats
inclou les persones, l'habitatge, la millora de l'espai públic i els equipaments.
En els darrers dos anys s'ha revisat el calendari de les actuacions en tres
ocasions a conseqüència dels canvis de terminis de finalització marcats per la
Generalitat als PII. El 2016, tot i la demanda del municipis d'una pròrroga de 4
anys, la Generalitat en va concedir una de només 2. Posteriorment, el 2017, es
va ampliar el termini a 6 mesos més, fins al 30 de juny de 2018, i ara, just quan
finalitzava la vigència del projecte, s'ha acordat una ampliació de 18 mesos
més.
En el següent requadre es destaquen les accions ja acabades en els àmbits
d'actuació del Projecte d'Intervenció Integral de Montornès Nord.
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1. Espai públic i equipaments:
- Reurbanització de la plaça del Poble
- Creació de l'Espai Cultural Montbarri i dotació de l'aula d'informàtica de
l'equipament
- Construcció de rampes a les darreres del carrer Nou d’abril i millora de
l’accessibilitat a carrer Fdco. Garcia Lorca
- En marxa les obres de reurbanització del carrer de la Llibertat
2. Millora de la connectivitat del barri:
Construcció de la passera sobre el riu Mogent i habilitació del camí fluvial que
enllaça amb el Centre d'Atenció Primària, l'Escola Can Parera, la Biblioteca de
Montornès i l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre
3. Rehabilitació d’edificis
- S'han atorgat 913.092,98 euros en ajuts a 54 comunitats
- 50 escales han rebut ajuts per la reordenació de les antenes parabòliques
mitjançant instal·lacions comunitàries.
4. Millora de l'eficiència energètica en l’enllumenat públic
Substitució de làmpades i lluminàries per noves de baix consum per un import de
63.784€
5. Millora social, de la convivència i la cohesió social
- Creació del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD). Entre els anys 2013
i 2017 es van atendre 590 dones.
- Creació del Servei de Medicació Ciudadana (SMC). Entre els anys 2013 i 2018 es
van gestionar 400 casos.
- Creació de l’Espai de recerca de feina al barri (CJ Satèl·lit)
- Posada en marxa de 6 Dispositius d’Inserció Laboral (DIL) amb l'objectiu d'oferir
orientació i acompanyament en la recerca de feina. 40 contractacions vinculades
als DIL
- 40 contractacions entre els 2012 i 2017 a través de Plans d’ocupació,
- Suport financer addicional (1.684.551,23 euros) del programa Treball als barris
per a la formació i per a la contractació de personal tècnic dels DIL i Plans
d'Ocupació.
- Obertura de l’Oficina del barri a Montornès Nord amb un equip fix de 5
professionals i atenció al públic de 33 hores setmanals
- Dinamització sociocultural del barri conjuntament amb la Comissió de convivència
i de festes de Montornès Nord (Sant Joan, Nadal, Reis, Carnaval, programació
d’estiu)
- Posada en marxa d'una programació cultural estable sota el títol “Montbarri aixeca
el teló”, amb una mitja de 25 espectacles anuals i una ocupació del 57% el darrer
any.
- Intervenció socioeducativa a Montornès Nord, principalment a l’espai públic
mitjançant el projecte "Viu i conviu al barri"

