Memòria
2013
Ajuntament de Palafrugell

Pla de
barris

Què fem?

Responsable
polític

L’objectiu i funció principal del Pla de Barris de Palafrugell és facilitar la relació de
la zona d’intervenció amb el conjunt del municipi, establint i potenciant les vies de
connexió de l’àrea afectada amb la resta de la vila al mateix temps que intervenir
dins la zona de La Sauleda–Carrer Ample per corregir les situacions de regressió
urbanística i redirigir els processos d’exclusió cap a una integració social i laboral.

Juli Fernández

Tot plegat per incidir en una millora de la qualitat de vida de la població de l’àrea
d’intervenció, tant en el sí del barri com en el conjunt de la vila.















Establir i potenciar la connectivitat de l’àrea d’intervenció amb el conjunt
del municipi
Millorar l’espai públic del barri
Millorar la imatge interna i externa del barri
Rehabilitar els elements comuns dels edificis més degradats del barri
Ampliar i millorar els equipaments del barri. (Local Social)
Millorar la qualitat ambiental del barri
Incorporar les tecnologies de la informació als edificis d’habitatges i
equipaments públics de la zona
Establir nous mecanismes de gestió de les comunitats
Establir programes d’integració social i millora de la convivència entre
els nouvinguts i la població autòctona
Establir programes d’atenció especial dirigits a la població amb risc d’exclusió social
Crear programes d’atenció a la infància i adolescència
Fomentar l’equitat de gènere al barri
Fomentar la participació ciutadana al barri
Potenciar l’ús d’energies renovables en els edificis públics

Ens podeu trobar a

alcalde@palafrugell.cat

Responsable
tècnic
Silvia Esteva
Personal
 2 tècniques
insertores
 1 tècnic
prospector
 1 auxiliar
administrativa
 1 mediadora
comunitària
 1 mediador
natural
 1 tècnica
d’ocupació i
desenvolupament local
 1 directora del
del projecte

Carrer Carrilet, 2 (Antiga Oficina de Turisme)

Horari d’atenció al públic
De dilluns a divendres de 9 a 13h

Pressupost
total
8.269.720,28€
Pressupost
executat
3.265.729,90€
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01.

Pressupost
Descripció

INDEMNITZACIONS OBRES VORERA ESCOLA CARRILET

Crèdits totals
consignats

Obligacions
reconegudes

120.000,00€

0,00€

8.582,14€

0,00€

MILLORA URBANA CARRER INDEPENDÈNCIA I SANT PERE

352.561,00€

0,00€

ARRANJAMENT VORERA CEIP CARRILET I CARRIL BICI

432.545,06€

0,00€

21.000,00€

17.575,25€

ENCÀRREC PROJECTES TEST EDIFICIS SAULEDA I AMPLE (TEDI)

4.484,92€

0,00€

REDACCIÓ PROJECTE PARC URBÀ CARRILET

2.706,99€

0,00€

REDACCIÓ PROJECTE INSTAL·LACIÓ ASCENSORS

5.498,40€

0,00€

TRANSFERÈNCIA INVERSIONS ASCENSORS I EDIFICIS PLA DE BARRIS

184.456,15€

0,00€

TRANSFERÈNCIES INVERSIONS ASCENSORS I EDIFICIS PLA DE BARRIS

375.000,00€

0,00€

6.871,15€

6.871,15€

20.270,58€

20.270,58€

EXECUCIÓ OBRES PARC URBÀ CARRILET

MILLORA PARCS URBANS PLA DE BARRIS

SUBVENCIÓ COMUNITAT PROPIETARIS EDIFICI PALAFRUGELL
SUBVENCIÓ COMUNITAT PROPIETARIS EDIFICI ANIVERSARI
DESPESES RETIRADA DE RESIDUS D’AMIANT I FIBROCIMENT
INVERSIONS ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EQUIPAMENTS
APORTACIÓ PLA PENSIONS PERSONAL LABORAL
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL PLA DE BARRIS
ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL PLA DE BARRIS

62.000,00€

9.767,43€

103.500,00€

0,00€

0,00€

0,00€

46.986,03€

18.059,33€

1.103,00€

36.521,55€

SEGURETAT SOCIAL PERSONAL PLA DE BARRIS

14.749,00€

18.269,70€

DESPESES LLOGUER LOCAL TREBALL ALS BARRIS

14.897,66€

11.753,55€

700,00€

689,02€

MATERIAL FUNGIBLE TREBALL ALS BARRIS
DESPESES POTENCIACIÓ JOVES PLA DE BARRIS

17.752,00€

0,00€

DESPESES COHESIÓ SOCIAL ACOLLIDA AL BARRI

58.866,00€

35.818,91€

1.329,00€

1.285,36€

15.000,00€

10.932,15€

NETEJA LOCAL PLA DE BARRIS

2.031,00€

1.974,97€

MILLORA LOCAL SOCIAL CARRER AMPLE

6.923,81€

0,00€

INVERSIÓ MILLORA I AMPLIACIÓ LOCAL SOCIAL LA SAULEDA

193.833,00€

0,00€

RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL PROJECTE TREBALL ALS BARRIS

119.805,66€

125.920,73€

DESPESES D’INFORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AL LOCAL SOCIAL
DESPESES POTENCIACIÓ IDENTITAT DEL BARRI DINS EL MUNICIPI

SEGURETAT SOCIAL PERSONAL PROJECTE TREBALL ALS BARRIS

38.392,81€

44.327,31€

2.231.845,36€

360.036,99€
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02. Descripció de les activitats
Les activitats que s’han dut a terme durant aquest 2012 tenen a veure d’una banda amb
l’objectiu del projecte del Pla de Barris La Sauleda - carrer Ample i amb la visió global del
projecte integral per tal d’interrelacionar les actuacions, i de l’altra la coordinació amb les
diferents àrees municipals, per a l’execució de les actuacions previstes per a les anualitats
2008, 2009, 2010, 2011 i 2012 del projecte, continuant el 2013 i 2014 amb motiu de la
pròrroga concedida .

02.01 Activitats encaminades a fomentar la integralitat del projecte
Treball conjunt amb les diferents àrees municipals.
Planificació, disseny i facilitació dels processos participatius.
Anàlisi de l’avaluació participativa del Pla de Barris període 2008-2012.
Col·laboració amb diferents Departaments de la Generalitat (principalment
Departament d’Empresa i Ocupació, Departament de Territori i Sostenibilitat,
Departament de Governació i Relacions Institucionals; Departament de Salut i
Departament de Benestar Social i Família).
Gestió de les subvencions.
Relació amb les Entitats i Associacions municipals, així com amb les Associacions de
Veïns i Veïnes, AMPAs i Centres Educatius de l’àmbit d’intervenció.
Difondre i implicar a les persones que viuen a la zona de La Sauleda - carrer Ample en
el projecte d’intervenció integral del barri.

02.02 Activitats d’execució de les actuacions
Camp 1:Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds
Actuació 1.1. Projecte del Parc de La Sauleda
Actuació executada i finalitzada
Actuació 1.2. Projecte de millora urbana c/ Carrilet
Projecte previst per al 2014
Actuació 1.3. Projecte de millora urbana per l’arranjament del carrer Ponent.
Està previst sol·licitar la pròrroga per aquesta actuació, a executar durant el període 20152018.
Actuació 1.5. Projecte de millora urbana per l’arranjament dels carrers Independència i
Sant Pere.
Està previst sol·licitar la pròrroga per aquesta actuació, a executar durant el període 20152018.
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Actuació 1.6. Arranjament vorera CEIP carrilet i doble carril de circulació
Durant aquest període s’han realitzat treballs previs i converses amb els/les propietaris/es
dels terrenys que parcialment quedaran afectats per l’obra. Està previst iniciar les obres
aquest 2014.
Actuació 1.7. Projecte de millora urbana del carrer Barcelona.
Està previst sol·licitar la pròrroga per aquesta actuació, a executar durant el període 20152018.
Actuació 1.8: Adequació entorn pista Plaça de l’Estadi carrer Ample.
Actuació executada i finalitzada.
Camp 2: Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis.
Actuació 2.2: Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius
En el conjunt d’aquest camp d’actuació s’ha anat treballant amb les comunitats de
propietaris/es, que es troben en diferents moments del procés.
Aquesta actuació comprèn un total de 18 comunitats de propietaris susceptibles de dur a
terme la instal·lació o substitució d’ascensors i la rehabilitació de façanes i elements
col·lectius: 16 d’elles situades a la zona de La Sauleda i 2 d’elles situades a la zona del c/
Ample.
Actualment la situació de les comunitats és la següent:
Zona carrer Ample:
-

Comunitat de propietaris de l’Edifici Palafrugell (Edifici Olímpic): Obres
executades i finalitzades.
Comunitat de propietaris de l’edifici Aniversari: Obres executades i finalitzades.

En tots dos casos durant aquet període s’ha estat donant recolzament a les comunitats pel
seguiment dels pagaments de les subvencions provinents de l’Agència Catalana de
l’Habitatge. I, donat que l’ajuntament ha rebut les subvencions corresponents als honoraris
tècnics, s’han realitzat els tràmits per ala transferència d’aquests ingressos a les comunitats.
A la zona de La Sauleda, de les 16 comunitats existents:
4 comunitats tenen el TEDI i el projecte de millora de l’edifici redactats. Al no obrir-se
convocatòria de subvencions enguany per part d’Habitatge de la Generalitat, s’està recolzant
les comunitats per tal que durant el 2013 es puguin fer obres de millora i rehabilitació de
l’edifici, amb el suport d’una convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Palafrugell en el
marc del Pla de Barris. Donada la situació socioeconòmica actual i que no s’obrirà
convocatòria d’Habitatge, les obres no inclouran la instal·lació d’ascensors als edificis.
(Aquestes comunitats estan situades al carrer Carrilet número 24, 29, 31 i 37).
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Durant aquest període s’ha obert la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de
Palafrugell. S’ha realitzat el seguiment de la sol·licitud i valoració de pressupostos per part de
les comunitats, que ho han fet de manera conjunta tot i que demanant pressupostos
individualitzats per cada edifici comunitari, i el dia 10 d’octubre es va realitzar una reunió amb
els presidents d’aquestes comunitats. Seguidament es varen realitzar les reunions amb cada
comunitat on es varen prendre els acords per tal de poder iniciar les obres.
Està previst començar les obres durant el primer trimestre de 2014.
D’altra banda continuem mantenint el contacte amb les comunitats interessades en fer alguna
actuació per anar valorant la possibilitat de dur-les a terme.
Camp 3: Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu
Actuació 3.1: Millora i ampliació del Local Social de La Sauleda
Durant els mesos de juny a octubre de 2013 es va realitzar el procés participatiu per a l a
definició d’usos de l’espai per tal d’entregar-ho a tres equips d’arquitectes, per tal que
presentessin les seves propostes. Varen participar en el procés:
-

Els joves del barri
Els i les alumnes de l’aula de barri de La Sauleda
La gent gran de l’antiga associació de veïns i veïnes del barri
Les entitats i associacions que fan ús del local social
Reunió oberta (per veïns i veïnes del barri i comunitats de propietaris de la
zona de la Sauleda)
Reunió amb els caps d ‘àrea de l’Ajuntament i l’equip tècnic del Pla de Barris La
Sauleda – Carrer Ample.

S’ha entregat el resultat a l’àrea d’Urbanisme i Obres per inicial el procés d’execució de
l’actuació.
Actuació 3.2: Millora del Local Social del Carrer Ample.
Actuació executada i finalitzada.
Camp 4: Incorporació de les noves tecnologies de la informació en els edificis
Actuació 4.1.: Instal·lació xarxa canalització fibra òptica noves tecnologies.
No disposa de pressupost propi i, per tant, va vinculada a l’execució de les actuacions de
millora urbana de carrers del Camp 1.
Actuació 4.2.: Instal·lació antenes comunitàries per substituir individuals.
Durant aquest període s’ha continuant treballant, donant suport a les comunitats de
propietaris/es d’edificis plurifamiliars per al compliment de l’Ordenança Municipal reguladora
d’antenes.
Actuació 4.3. : Creació aula TIC en el centre Cívic.
Actuació prevista per al 2014, ja que va vinculada a l’actuació 3.1.
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Actuació 4.4.: Instal·lació aparell videoconferència
Actuació prevista per al 2014, ja que va vinculada a l’actuació 3.1.
Actuació 4.5.: Adaptació edificis a les noves normatives de telecomunicacions.
Actuació sense pressupost propi i depenent de les actuacions del Camp 2.
Camp 5: Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà
Actuació 5.2: Instal·lació d’energia solar fotovoltaica a edificis municipals.
Actuació executada i finalitzada.
Actuació 5.4:Increment biodiversitat parcs urbans
La primera setmana d’octubre es varen iniciar els treballs per adequar unes zones
enjardinades del Parc de La Sauleda, que permetran, un cop acabats els treballs, fer una
intervenció de millora de la biodiversitat del Parc.
Actuació 5.5: Increment dotació contenidors.
Actuació executada i finalitzada.
Actuació 5.6: Accions d’estalvi i eficiència energètica en edificis municipals.
Durant aquest període s’han estat definint les accions concretes a dur a terme en aquesta
actuació que s’executarà durant el segon semestre de 2013. Durant el període comprès entre
maig i setembre de 2013 s’han estat mantenint converses amb el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat per tal de poder realitzar una intervenció important a l’Escola
Carrilet per a la millora de la climatització de l’escola i de la seva eficiència energètica. Donat
que no hem rebut resposta del Departament per tal d’iniciar la intervenció prevista, s’estan
redefinint les intervencions a dur-hi a terme. Es duran a terme un major nombre
d’intervencions tot i que de menor abast i impacte. Està previst que les intervencions es
duguin a terme durant els mesos d’estiu, que el centre estarà tancat.
Actuació 5.7: Retirada de residus d’amiant i fibrociment de domicilis particulars.
Durant l’actual període s’han recollit les sol·licituds de retirada d’elements de fibrociment,
s’han valorat en funció de les bases específiques de la campanya. Així mateix l’empresa
adjudicatària del servei de retirada (Canet Xirgu SL) ha fet la valoració econòmica de les
intervencions sol·licitades. Amb aquestes informacions s’han resolt les sol·licituds i durant
aquest tercer trimestre s’han iniciat les intervencions, que continuaran durant el 2014.
S’han rebut 7 sol·licituds, de les quals se n’han atorgat 7.

Actuació 5.8: Programa d’informació i sensibilització educació ambiental.
S’ha iniciat la campanya d’informació i sensibilització en relació als excrements d’animals als
espais públics. Durant la primera quinzena de juliol s’ha realitzat l’enquesta ciutadana per
detectar els punts on aquesta problemàtica és més aguda (segons la ciutadania). En la
realització d’aquestes enquestes s’hi ha involucrat també els centres veterinaris i les botigues
d’animals.
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Posteriorment, el dia 29 d’agost es va realitzar una activitat amb els nens i nenes dels Casals
d’Estiu, que va consistir en una gimcana amb l’objectiu d’informar i sensibilitzar tant als nens i
nenes com a la ciutadania en general.
D’altra banda s’ha definit el material de la campanya, l’abast de la fase de sensibilització i la
intervenció de la Policia Local en la fase d’intensificació de la vigilància.
En aquesta campanya hi participen la Policia Local, l’àrea de Serveis Municipals, el servei de
Mediació Comunitària del Pla de Barris, l’àrea de Medi Ambient i l’Àrea de Benestar Social i
Ciutadania, així com la Regidoria de Relacions Ciutadanes.
Durant el quart trimestre de 2013 s’ha estat duent a terme la campanya. L’inici de la
campanya va tenir lloc a la zona centre de Palafrugell, es va valorar que iniciar-la a la zona de
La Sauleda - carrer Ample, donava un missatge problematitzador del barri. Posteriorment la
campanya es va realitzar a l’àmbit d’intervenció. L’acollida per part de la ciutadania ha estat
bona, i s’està valorant realitzar-la en altres zones del municipi. Durant el primer trimestre de
2014 cal realitzar l’avaluació de l’execució de la campanya i valorar-ne l’impacte.
Per altra banda, el dia 28 de setembre es va realitzar l’activitat “La natura a la tardor,
passejada per la plana de l’Aubi” emmarcada dins la setmana de la mobilitat sostenible i
segura (Aire net, fes el pas) a la que hi van assistir 9 persones.
Actuació 5.9: Foment compostatge casolà.
Actuació executada i finalitzada.
Camp 6: Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments.
Actuació 6.1: Potenciació del paper de les dones
El dia 29 de maig es va realitzar el tancament institucional del projecte. Amb un petit acte
d’agraïment al grup d’Agents per la Igualtat.
Actuació executada i finalitzada.
Actuació 6.2: Creació i edició d’un butlletí de barri elaborat per dones
Ja avançàvem en l’anterior justificació que tot i que el treball per treure el 6è número està
pràcticament finalitzat, donat el moment crític en que es troba el grup està costant molt més
complir terminis i acords.
Durant aquest període es va donar suport a l’equip de redacció per tal que poguessin finalitzar
el contingut del 6è número. Diversos factors han dificultat la redacció del 6è número i la
continuïtat del projecte fora del Pla de Barris, d’ entre els quals podem destacar:
- Canvis en les situacions personals i professionals de les integrants de l’equip de
redacció.
- Dificultat per manifestar que volien tancar el projecte
- Ambivalència sobre quina decisió prendre
Per aquest motiu es va acordar fer una trobada amb l’equip de redacció i fer el tancament del
projecte, per evitar el risc que el projecte s’acabés sense visibilitzar i posar en valor la tasca
feta. Així mateix es va acordar amb les dones que un cop s’obrís el Local Social de La
Sauleda després de les obres de millora, també es faria un acte més públic per visibilitzar la
trajectòria del projecte del Butlletí.
La reunió de tancament va tenir lloc el dia 2 de juliol.
L’actuació està executada i finalitzada.
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Actuació 6.3: Prevenció i actuació en casos de violència de gènere.
Actuació executada i finalitzada.
Camp 7: Programes que comportin la millora social, urbanística i econòmica
Actuació 7.1.1. Accions de cohesió social
Les accions dutes a terme dins aquesta actuació durant el 2013 són:
En relació al DVD per a l’ acollida s’han realitzat tres sessions de presentació del material
adreçades als treballadors/es de l’ajuntament de Palafrugell que fan atenció a la ciutadania
(una sessió més de les previstes). Aquestes tres sessions es varen realitzar entre el 15 i el 17
de maig.
El format de les sessions de presentació va ser la d’un taller amb els següents apartats:
- presentació de l’audiovisual i la seva utilitat com a recurs pels agents d’ acollida
- presentació del servei d’ acollida municipal
- Taller de gestió dels rumors (en la realització d’aquest taller hi participa la mediadora
comunitària del Pla de Barris)
Les sessions realitzades durant el 2013 han estat molt ben valorades i han estat la manera de
treballar temes d’ acollida més en profunditat un cop realitzada la sessió.
Mediació comunitària en edificis comunitaris i en espais comuns:
- La intervenció en conflictes interpersonals (en coordinació, quan ha calgut amb l’àrea de
Benestar Social i Ciutadania de l’Ajuntament, el Centre de Mediació Municipal i la Policia
Local)
- La intervenció en conflictes en les comunitats de propietaris/es.
- Projecte de Mediadors Naturals (amb l’objectiu de detectar i capacitar els mediadors
naturals de la comunitat, figures que de manera natural intercedeixen en els conflictes que
sorgeixen en l’espai públic o en les comunitats o grups). Continuïtat del projecte.
- Intervenció amb joves en els parcs públics, a través de l’esport, per incidir en temes de
convivència, resolució de conflictes i gestió de les emocions.
- Col·laboració en el disseny i execució de la Campanya de Sensibilització en relació als
excrements d’animals als espais públics.
- Posada en funcionament el dia 13 de maig de 2013, del Pla d’Ocupació de Mediadors
Naturals dins el projecte Treball als Barris 2012.
Disseny de la intervenció orientada a la gent gran, que sorgeix de les necessitats detectades
per l’Estudi realitzat durant el 2011. La intervenció té per objectius:
- Informar a la població en general i específicament a la població major de 65 sobre els
recursos específics adreçats a la gent gran.
- Sensibilitzar la comunitat en l’exercici del bon veïnatge envers la gent gran i en la
detecció de casos de risc d’exclusió.
- Reduir el risc d’aïllament i d’exclusió social de la gent gran sola
Es va obrir el procés de contractació (negociat sense publicitat) per tal d’iniciar-ne l’execució.
En base a la valoració de les ofertes presentades el concurs es va declarar desert. Durant el
primer semestre de 2014 es tornarà a obrir el procés de contractació.
Actuació 7.1.2. Cohesió social: acolliment lingüístic – Aules de barri
El curs 2012-13 va finalitzar el mes de juny de 2013. L’aula de barri de la Sauleda ha comptat
durant aquest curs ha comptat amb 20 alumnes.

Pla de Barris

El mes de setembre de 2013 s’han realitzat les inscripcions per al curs 2013-14. Enguany, des
de l’Àrea d’Educació s’ha fet un treball intens per tal de coordinar i unificar criteris amb els
diferents agents que imparteixen classes d’acolliment lingüístic. Amb la qual cosa s’ha definit
un itinerari formatiu comú i s’han unificat les inscripcions.
El mes d’octubre va iniciar-se el curs escolar 2013-2014.
Actuació 7.1.5. Cohesió social i identitat: potenciació identitat del barri en relació al
municipi.
Gràcies al projecte Impuls Treball 2011 i conjuntament amb l’Arxiu Municipal es va poder
iniciar l’execució d’aquesta actuació amb la recollida i gravació d’històries de vida de persones
del barri. Això ens ha permès recollir part de la història oral del barri de La Sauleda - Carrer
Ample i disposar de molt material per a l’execució d’aquesta actuació.
L’actuació s’ha definit en tres línies:
- Edició d’un quadern amb fragments de les històries de vida de les persones del barri
que es va entrevistar durant el 2011.
- Exposició que recollirà la història del barri en el context del municipi a través de les
històries de vida recollides i a través d’una contextualització històrica.
- Audiovisual que acompanyarà l’exposició amb fragments de les entrevistes i
agrupades en 5 temes:
El barri
Convivència, com veiem a l’altre
Procés migratori i construcció familiar
Feina
Context polític - econòmic i La llengua
Durant aquest segon semestre de 2013 s’ha estat treballant en l’execució del projecte, que
s’està realitzant amb un equip interdisciplinar (disseny gràfic, fotografia, edició audiovisual,
assessorament tècnic en matèria de fluxos migratoris, etc.). Està previst que durant el primer
semestre de 2014 es presenti el quadern i l’exposició de manera itinerant en el municipi
(aprofitant el ressò d’algun altre esdeveniment municipal) i, a partir de l’obertura, un cop
finalitzades les obres de millora (actuació 3.1.) del Local Social de La Sauleda, l’exposició i
l’audiovisual siguin una exposició permanent al Local Social.
Actuació 7.2.3. Atenció als joves.
Actuació executada i finalitzada.
Actuació 7.3.2. Xarxa de Serveis: Dotació equipament centre cívic.
Actuació prevista per al 2014, ja que està vinculada a l’actuació 3.1.
Actuació 7.4.1. Oficina de gestió del projecte (despeses personal, lloguer i
funcionament).
Durant el 2013 el personal de l'oficina del Pla de Barris ha realitzat, entre d’altres, les següents
accions:
Coordinació de la planificació i l’execució de les actuacions i de la intervenció de les diferents
àrees de l’Ajuntament pel què fa al Pla de Barris. Difusió de les accions del Pla de Barris.
Coordinació dels diferents tècnics que treballen a l’Oficina del Pla de Barris.
Col·laboració amb altres projectes de l’Ajuntament de Palafrugell.
Coordinació i difusió de noves activitats per a la dinamització del Local Social de La Sauleda i
del Local Social del carrer Ample.
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Gestions per a la signatura de convenis de cessió d’ús dels locals socials de La Sauleda i del
c/ Ample amb diverses associacions, per a la realització d’activitats d’interès socio-cultural.
Gestions per a l’arrendament de l’espai destinat a quiosc del parc de La Sauleda.
Difusió de les actuacions del Pla de Barris.
Desenvolupament, gestió i justificació dels programes atorgats pel SOC dins el projecte
“Treball als Barris 2012”.
Planificació i elaboració de la sol·licitud de subvenció del projecte “Treball als Barris 2013”
convocada pel SOC.
Difusió, disseny i facilitació dels processos participatius.
Atenció, derivació i seguiment de les demandes recollides des de l’oficina i que no tenen a
veure amb el projecte del Pla de Barris.
Treball amb diferents entitats i associacions per cercar vies de col·laboració en el projecte del
Pla de Barris.
Elaboració del document del projecte Pla de Barris La Sauleda – carrer Ample que inclogui
tant la pròrroga com les modificacions del projecte, així com els resultats de l’avaluació del
període 2009-2012 del projecte.
Comitè d’Avaluació i Seguiment del Projecte Pla de Barris La Sauleda-Carrer Ample.
Camp 8: Accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques
Actuació 8.3. Instal·lació de passos elevats a la Sauleda
Actuació executada i finalitzada.
Actuació 8.4. Instal·lació de passos elevats carrer Ample
Actuació executada i finalitzada.
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03.Indicadors
Actuacions planificades vs. Actuacions executades i % de pressupost justificat.
La justificació de les actuacions del Pla de Barris es realitza dos cops l’any, tal i com estableix
el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya: el 15 de maig i el 15
d’octubre de cada any. Els percentatges corresponen als totals justificats fins a 15 d’octubre
de 2013.
Executat
En execució segons planificació
No executat (en fase de preparació)
Actuació

1.1. Projecte Parc Urbà “El Carrilet”

Pressupost
justificat

100%

1.2. Millora urbana del c/Carrilet

0%

1.3. Projecte de millora urbana c/Ponent

0%

1.5. Projecte de millora urbana c/Independència i Sant Pere

0%

1.6. Formació vorera i carril bici tram Av. Espanya - Carrilet

0%

1.7.Millora urbana del c/Barcelona

0%

1.8. Adequació pista esportiva Plaça de l’Estadi
2.2 Rehabilitació i equipament elements col·lectius edificis
3.1. Millora i ampliació local social “La Sauleda”
3.2. Millora del local social del carrer Ample
4.1. Instal·lació xarxa canalització fibra òptica noves tecnologies
4.2. Instal·lació antenes comunitàries per substituir individuals
4.3. Creació Aula TIC en el Centre Cívic
4.4. Instal·lació aparell de videoconferència
4.5. Adaptació edificis a noves normatives telecomunicacions
5.2. Instal·lació d’energia solar en els edificis municipals
5.4. Increment de la biodiversitat als parcs urbans
5.5. Increment dotació de contenidors
5.6. Accions d’estalvi i eficiència energètica en edificis municipals

100%
45,36%
0%
100%
Depèn del Camp 1
Depèn de l’actuació 7.1.3
0%
0%
Depèn del Camp 2
100%
0%
100%
0%

5.7. Retirada de residus d’amiant i fibrociment de domicilis particulars

38,34%

5.8 Programa d’informació i sensibilització educació ambiental

83,39%

5.9. Foment del compostatge casolà

100%

6.1. Potenciació del paper de les dones

100%

6.2 Creació i edició d’un butlletí del barri elaborat per dones

100%

6.3 Prevenció i actuació en casos de violència de gènere

100%

7.1.1 Accions de cohesió social

57,44%

7.1.2 Cohesió social: Acolliment lingüístic adults – Aules de barri

85,92%

7.1.5 Cohesió social i identitat: Potenciació identitat del barri
7.2.3 Atenció als Joves
7.3.2 Xarxa de serveis: Dotació d’equipament centre cívic
7.4 Oficina de gestió Pla de Barris
8.1 Eliminació barreres arquitectòniques en els edificis
8.2 Eliminació barreres arquitectòniques en els espais públics

0%
100%
0%
64,27%
Depèn del Camp 2
Depèn dels Camps 1 i 3

8.3 Instal·lació passos elevats en el barri de la Sauleda

100%

8.4 Instal·lació passos elevats en el barri del C/Ample

100%
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% TOTAL JUSTIFICAT DEL TOTAL DEL PROJECTE
(fins a 15 d’octubre de 2013)

39,49%

04. Subvencions sol·licitades vs. Subvencions concedides.
Subvenció
Sol·licitada
Treball als barris 2009

Treball als barris 2010

Treball als barris 2011

Treball als barris 2012

Treball als barris 2013
Procés participatiu de
millora del barri 20092010
Procés participatiu de
millora del barri 20102011
Subvenció a ens
locals per a la
cooperació
interadministrativa en
matèria d’actuacions
comunitàries 20102012
TOTAL
PERCENTATGES

Administració
SOC
Àrea de
Desenvolupament Local
SOC
Àrea de
Desenvolupament Local
SOC
Àrea de
Desenvolupament Local
SOC
Àrea de
Desenvolupament Local
SOC
Àrea de
Desenvolupament Local

Import
sol·licitat

Import
concedit

138.118,89€

50.562,55€

261.226,49€

98.614,88€

346.514,90€

211.406,55€

250.324,32€

198.601,67€

175.174,35€

161.816,69€

Direcció General de
Participació

35.000,00€

14.461,00€

Direcció General de
Participació

29.448,46€

4.623,12€

Departament de
Governació i
Administracions
Públiques
Secretaria d’Acció
Ciutadana

30.000,00€

29.750,00€

1.265.807,41€
100%

769.836,46€
60,82%

Per part de les administracions corresponents s’han valorat favorablement totes les
subvencions sol·licitades i l’import concedit suposa el 60,82% del total sol·licitat, percentatge
superior al del 2012.
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05. Convenis i col·laboracions
Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat (anteriorment Departament de
Territori i paisatge i amb anterioritat Departament de Política Territorial i Obres Públiques) i
l’Ajuntament de Palafrugell per al desenvolupament del projecte d’intervenció integral del barri
La Sauleda – Carrer Ample 2008-2012. Data de signatura, 7 de febrer de 2009.
Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat (anteriorment el conveni era amb
el Departament de Medi ambient i Habitatge) de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de
Palafrugell, en relació a les actuacions de rehabilitació d’especial interès i amb caràcter
excepcional. Data de signatura, 17 de juliol de 2009.
Conveni entre l’Ajuntament de Palafrugell i el Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics
de Girona per a la realització de gestions per al lliurament dels test d’edifici (TEDI). Data de
signatura, 17 de juliol de 2009.
Conveni entre el Departament de Benestar i Família (anteriorment Departament de
Governació i Administracions Públiques) i l’Ajuntament de Palafrugell, per formalitzar
l’atorgament d’una subvenció pluriennal per al programa de cooperació interadministrativa en
matèria d’actuacions comunitàries per als anys 2010, 2011 i 2012. Data de signatura, 19 de
juliol de 2010.
Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i la Universitat de Girona
per a la realització de les pràctiques de l’alumnat de la Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials. Data de signatura, 7 d’abril de 2011.

06. Subvencions rebudes
Projecte

Import concedit

Administració

Pla de Barris
2008-2012

4.134.860€
(50% de la totalitat del projecte)

Departament de Territori i
Paisatge

Treball als barris 2009

50.562,55€

SOC
Àrea de Desenvolupament Local
Generalitat de Catalunya

Treball als barris 2010

98.614,88€

SOC
Àrea de Desenvolupament Local
Generalitat de Catalunya

Treball als barris 2011

211.406,55€

SOC
Àrea de Desenvolupament Local
Generalitat de Catalunya

Treball als barris 2012

198.601,67€

SOC
Àrea de Desenvolupament Local
Generalitat de Catalunya

Treball als Barris 2013

161.816,69€

SOC
Àrea de Desenvolupament Local
Generalitat de Catalunya

Procés participatiu de millora del
barri
2009-2010

14.461,00€

Direcció General de Participació
Generalitat de Catalunya

Procés participatiu de millora del
barri
2010-2011

4.623,12€

Direcció General de Participació
Generalitat de Catalunya

Programa de convivència al barri
2010-2012

29.750€

Departament de Benestar i
Família
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07. Difusió
Notícies del Pla de Barris
Notícia

Publicació

Data

Signen convenis d’ús dels 2 Locals Socials

El Punt

25/02/2013

Palafrugell amplia la cessió del Local Social de la
Sauleda

Diari de Girona

26/02/2013

Palafrugell fa una campanya per retirar l’amiant en el
Pla de Barris

Diari de Girona

12/04/2013

Subvencions per retirar amiant

El Punt

13/04/2013

L’Ajuntament de Palafrugell farà 84 intervencions fins al
Diari de Girona
2015 dins del Pla de Barris

02/07/2013

Articles publicats al butlletí de l’Ajuntament de Palafrugell, Can Bech:
Notícia

Publicació

El Pla de Barris durant el 2013

Can Bech n. 30 febrer - març 2013

Tinença d’animals i cura de l’espai públic

Can Bech n. 34 octubre – novembre 2013

Dóna’m un cop de mà

Can Bech n. 35 desembre 2013 – gener
2014

Accions adreçades a la Gent Gran

Can Bech n. 35 desembre 2013 – gener
2014

El Pla de Barris durant el 2014

Can Bech n. 35 desembre 2013 – gener
2014
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Web Pla de Barris
Visió general del web
Visites
Usuaris únics
Pàgines visitades
Promig pàgines vistes (per cada visitant)
Temps en el lloc (hh:mm:ss)
Percentatge de rebot (%)
Percentatge noves visites (%)
Nº de països/territoris de procedència de les visites

Totals
921
559
2310
2,51
00:01:34
61,24
57,33
10

En general, els indicadors han disminuït respecte l’any anterior, aquesta tendència l’entenem
com a normal donat que el projecte està encarant l’última fase d’execució i els projectes
socials, que eren els que més activitat generaven, estan finalitzant.

