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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
Carrer Carrilet, 2 (Antiga Oficina de Turisme)

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

alcalde@palafrugell.cat

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

Crèdits totals
consignats

SUBVENCIONS INVERSIONS ASCENSORS I EDIFICIS PLA BARRIS
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL PLA DE BARRIS
ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL PLA DE BARRIS
SEGURETAT SOCIAL PERSONAL PLA DE BARRIS
MATERIAL FUNGIBLE PLA DE BARRIS
DESPESES COHESIÓ SOCIAL ACOLLIDA AL BARRI
NETEJA LOCAL PLA DE BARRIS
OBRA MILLORA URBANA CARRER CARRILET

Obligacions
reconegudes

551.434,12

311.169,36

53.267,57

5.307,92

2.574,00

6.668,75

15.863,00

4.176,60

500,00

340,35

57.163,00

23.764,00

2.555,00

2.546,13

1.031.006,28

-

INVERSIÓ MILLORA I AMPLICACIÓ LOCAL SOCIAL SAULEDA

369.360,00

19.360,00

RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL PROJECTE TREBALLS ALS BARRIS

213.940,28

125.532,09

62.812,75

38.571,81

SEGURETAT SOCIAL PERSONAL PROJECTE TREBALL ALS BARRIS
ARRANJAMENT PATI ANNEX ESCOLA CARRILET
Totals
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100.000,00

50.000,00

2.460.476,00

587.437,01
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02. Descripció de les activitats
Les activitats que s’han dut a terme durant aquest 2015 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 del
període 2008-2018 del projecte, continuant el 2013 i 2014 amb motiu de la pròrroga
concedida.
Inicialment el projecte abastava el període 2008-2012. Dins els terminis establerts per la Llei
de Barris, s’han tramitat dues pròrrogues que la Generalitat de Catalunya ha concedit:
-

2013-2014
2015-2018, que és l’actualment vigent.

02.01 Activitats encaminades a fomentar la integralitat del projecte
-

Treball conjunt amb les diferents àrees municipals.
Planificació, disseny i facilitació dels processos participatius.
Col·laboració amb diferents Departaments de la Generalitat (principalment
Departament d’Empresa i Ocupació, Departament de Territori i Sostenibilitat)
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
Realització del procés de participació ciutadana per tal de recollir aportacions sobre 3 aspectes del
projecte de millora:
- referents a la mobilitat de vehicles
- relacionats amb la mobilitat dels vianants
- relacionats amb el mobiliari urbà
Un cop recollides les aportacions es van passar a l’equip d’arquitectes redactor del projecte, que, un
cop redactat el projecte per iniciar la tramitació de la seva aprovació.
Actuació 1.3. Projecte de millora urbana per l’arranjament del carrer Ponent.
Actuació eliminada del projecte en el nou Pla Financer 2015-2018.
Actuació 1.5. Projecte de millora urbana per l’arranjament dels carrers Independència i Sant
Pere.
Actuació eliminada del projecte en el nou Pla Financer 2015-2018.
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Actuació 1.6. Arranjament vorera CEIP carrilet i doble carril de circulació
L’actuació està executada i finalitzada.
Actuació 1.7. Projecte de millora urbana del carrer Barcelona.
Aquesta actuació s’ha posposat en el nou Pla Financer 2015-2018, per l’anualitat 2017.
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/es 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.
Pel que fa a aquestes comunitats de la zona carrer ample es dóna l’acció de l’oficina del Pla de Barris
per finalitzada. Tot i així, des de l’Oficina de Pla de Barris s’ha continuat donant suport a les comunitats
quan hi ha hagut incidències.
Zona de La Sauleda, de les 16 comunitats existents:
Comunitat de propietaris Portal 4 (carrer Carrilet, 24): Obres executades i finalitzades.
Comunitat de propietaris Portal 7 (carrer Carrilet, 29): Obres executades i finalitzades.
Comunitat de propietaris Portal 11 (carrer Carrilet, 37): Obres executades i finalitzades.
Comunitat de propietaris Portal 8 (carrer Carrilet, 31): Obres executades i finalitzades.
Comunitat de propietaris Portal 1 (carrer Barcelona, 15): Durant el 2015 s’han realitzat les obres de
rehabilitació i millora d’elements col·lectius. Obres executades i finalitzades.
Durant aquest període les comunitats han rebut el suport i acompanyament per part de l’Oficina del Pla
de Barris tant pel que fa a la tramitació de la subvenció, seguiment de les obres i del pagament de les
certificacions, gestió d’incidències i imprevistos, suport pel cobrament de les derrames extraordinàries
dels veïns i veïnes, documentació dels expedients de les comunitats que han realitzat les obres.
La situació de les 11 comunitats restants és la següent:
Comunitats de Propietaris Portal 9 i Portal 12 (carrer Carrilet 33 i 39 respectivament) tenen la subvenció
atorgada i començaran obres el gener de 2016.
Comunitat de Propietaris Portal 5 (Carrilet 26) i Portal 16 (Campillos 23) tenen ITE del 2010 i durant el
2016 podran sol·licitar la subvenció per obres.
Les altres 7 comunitats han realitzat l’ITE durant el 2015:

Ajuntament de Palafrugell

Pla de Barris

Camp 3: Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu
Actuació 3.1: Millora i ampliació del Local Social de La Sauleda
Durant aquest 2015 l’equip extern redactor del projecte de millora i ampliació del Local Social ha
redactat el projecte. S’han realitzat els tràmits per a la seva aprovació.
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.
No disposa de pressupost propi i, per tant, va vinculada a l’execució de les actuacions de del Camp 2.
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.
Des del mes de novembre de 2014 l’aula TIC al Local Social de La Sauleda està en funcionament.
Actuació executada i finalitzada.
Actuació 4.4.: Instal·lació aparell videoconferència
Actuació eliminada del projecte en el nou Pla Financer 2015-2018.
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
Actuació executada i finalitzada.
Actuació 5.5: Increment dotació contenidors.
Actuació executada i finalitzada.
Actuació 5.6: Accions d’estalvi i eficiència energètica en edificis municipals.
Actuació executada i finalitzada.
Actuació 5.7: Retirada de residus d’amiant i fibrociment de domicilis particulars.
Actuació executada i finalitzada.
Actuació 5.8: Programa d’informació i sensibilització educació ambiental.
Actuació executada i finalitzada.
Actuació 5.9: Foment compostatge casolà.
Actuació executada i finalitzada.
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Camp 6: Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments.
Actuació 6.1: Potenciació del paper de les dones
Actuació executada i finalitzada.
Actuació 6.2: Creació i edició d’un butlletí de barri elaborat per dones
L’actuació està executada i finalitzada.
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
Licitació, adjudicació i posada en funcionament del nou contracte del Centre de Mediació i Convivència.
Inclòs dins d’aquest contracte, hi ha les actuacions de mediació comunitària de l’àmbit d’intervenció del
Pla de Barris. Aquest model de treball ha de permetre donar coherència tècnica a totes les accions de
mediació que es duen a terme a nivell municipal, aprofitant les experiències dels dos projectes que fins
ara estaven separats.
D’altra banda, el contracte de dinamització de la Gent Gran ha arribat a la seva última fase d’execució.,
la finalització del projecte s’ha endarrerit, i en l’últim trimestre del 2015 s’ha fet l’avaluació de la
consecució dels objectius.
Actuació 7.1.2. Cohesió social: acolliment lingüístic – Aules de barri
Actuació executada i finalitzada.
Actuació 7.1.5. Cohesió social i identitat: potenciació identitat del barri en relació al municipi.
Actuació executada i finalitzada.
Actuació 7.2.1. Igualtat oportunitats: Gent gran: Conèixer situacions de necessitat
Actuació executada i finalitzada.
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 l’any 2016, un cop finalitzada l’actuació 3.1.
Actuació 7.4.1. Oficina de gestió del projecte (despeses personal, lloguer i funcionament).
Durant el 2015 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.
- Coordinació dels diferents tècnics que treballen a l’Oficina del Pla de Barris.
- Col·laboració amb altres projectes de l’Ajuntament de Palafrugell (entre d’altres el projecte per
Joves de 16 a 18 anys conjuntament amb les àrees de Benestar Social i Ciutadania, Educació,
Joventut i Promoció Econòmica).
- Gestions per a l’arrendament de l’espai destinat a quiosc del parc de La Sauleda, i seguiment del
mateix.
- Actualització de la pàgina web de Pla de Barris i dinamització del Facebook del projecte.
- Difusió de les actuacions del Pla de Barris.
- Desenvolupament, gestió i justificació dels programes atorgats pel SOC dins el projecte “Treball als
Barris 2014”.
- Sol·licitud, posada en funcionament i gestió de la subvenció del projecte “Treball als Barris 2015”
convocada pel SOC. Inici del Pla d’Execució Anual.
- Difusió, disseny i facilitació dels processos participatius.
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- 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. Amb una intensa coordinació amb les àrees de Benestar Social i
Ciutadania i Policia Local.
- Atendre i gestionar demandes d’altres àrees municipals en relació a l’àmbit d’intervenció.
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.

02.03 Programes de Treball als Barris
Dispositiu d’Inserció Sociolaboral: “Treballa’t pel teu Futur”
Durant aquest any s’han atès 206 persones que han fet itinerari, 103 dones i 103 homes.
Les persones acollides al dispositiu pertanyen majoritàriament a la franja d’edat de 30 a 45 anys
EL 76% de les 206 persones ateses estan en situació d’atur, dels quals un 41% es poden considerar
aturats de llarga durada (més de 12 mesos). Enguany hem de destacar dos fets: la reincorporació de
dones al mercat de treball després de molts anys sense treballar de manera remunerada, i l’elevat
nombre d’altes inicials amb un 20% del total. En aquest darrer grup trobem joves i dones majors 30
anys que busquen la seva primera feina.
Aquest any el sector on més s’han ocupat els/les usuaris/es ha estat la de Serveis amb un 47%
d’insercions respecte el total. El segon sector on hi ha més incorporacions laborals de les persones que
assisteixen al dispositiu, és el sector de Restauració i Turisme. El percentatge de persones inserides en
aquest sector és d’un 34%. Els altres sectors d’ocupació han estat: Comerç amb un 13% i Construcció
amb un 3%.
En referència a la prospecció d’empreses, totes les empreses visitades durant aquest any se’ls ha
donat a conèixer informació directa sobre el Dispositiu d’Inserció Sociolaboral i l’IPEP, aprofitant per
copsar la valoració que fan d’aquests recursos.
Els indicadors de resultats per campanyes, les empreses visitades i per tant censades al registre de
l’IPEP han estat:
Rasca l’unça: 177 empreses visitades de les quals van participar 110.
Saló de l’Ocupació: van participar 22 empreses, 58 ofertes de treball amb 143 vacants a cobrir. Es van
realitzar un total de 679 entrevistes, de les quals 31 van ser a persones ateses en el dispositiu.
Val a dir que la tasca del tècnic prospector en el seu segon any ha estat consolidada i les empreses ja
el tenen com a referent.
Projecte Construïm comunitat a través de la mediació (Pla d’Experienciació Professional)
És un projecte que té una durada de sis mesos, dins els quals es duen a terme diverses accions per
millorar la convivència i la cohesió social al barri:
ACCIONS
Maig
Acompanyament
a
les
comunitats (rehabilitació)
Comunitat Educativa
Detecció mediadors naturals
i col·laboració altres entitats
Comunitats de veïns
Prospecció espai públic
Projecte d’intervenció amb
joves
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Juny

Juliol

MESOS
Agost Setembre

Octubre

Novembre
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Pel què fa al servei de mediació, els casos atesos per temàtiques en relació als anys anteriors són els
següents:

2011
2012
2013
2014
2015

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE CASOS. PERÍODE 2011-2015
Conflicte espai
Conflicte veïnal
Impagaments
públic
21
4
7
12
0
4
6
1
2
7
3
4
9
5
4
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Total
32
16
9
14
18
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03.Indicadors
03.1 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 2015.
Executat
En execució segons planificació
No executat (en fase de preparació)
Actuació

1.1. Projecte Parc Urbà “El Carrilet”
1.2. Millora urbana del c/Carrilet
1.6. Formació vorera i carril bici tram Av. Espanya - Carrilet
1.7.Millora urbana del c/Barcelona
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
4.5. Adaptació edificis a noves normatives telecomunicacions

Pressupost
justificat

100%
0%
100%
0%
100%
53,06%
0%
100%
Depèn del Camp 1
Depèn de l’actuació 7.1.3
100%
Depèn del Camp 2

5.2. Instal·lació d’energia solar en els edificis municipals

100%

5.4. Increment de la biodiversitat als parcs urbans

100%

5.5. Increment dotació de contenidors

100%

5.6. Accions d’estalvi i eficiència energètica en edificis municipals

100%

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

100%

5.8 Programa d’informació i sensibilització educació ambiental

100%

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
7.1.1 Accions de cohesió social
7.1.2 Cohesió social: Acolliment lingüístic adults – Aules de barri
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

100%
57,19%
100%
101,09%
100%
0%
31,93%
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%

% TOTAL JUSTIFICAT DEL TOTAL DEL PROJECTE
(fins a 15 d’octubre de 2014)

54,43%

El 2015 s’ha superat el 50% del total justificat respecte al total del projecte, augmentant en
gairebé 5 punts el percentatge del 2014.
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03.2 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

Treball als barris 2014

Treball als barris 2015
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 2010-2012
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
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€

161.816,69€

161.816,69€

141.027,48€

141.027,48€

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€

1.568.651,58€
100%

1.072.680,63€
68,38%

Per part de les administracions corresponents s’han valorat favorablement totes les
subvencions sol·licitades i l’import concedit suposa el 65,26% del total sol·licitat, percentatge
superior en gairebé 3 punts al del 2014. Aquestes dades són relatives al total del projecte, per
tant comprèn totes les anualitats.
Ara bé, si mirem les atorgades durant el 2015, el percentatge atorgat representa el 100% de
l’import sol·licitat.
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04. Convenis i col·laboracions
Al llarg del projecte, s’ha signat els següents convenis que regeixen, o han regit la seva
execució:
- 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.
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05. Subvencions rebudes
Projecte

Import concedit

Administració

Pla de Barris
2008-2012

4.134.860€
(50% de la totalitat del projecte)

Departament de Territori i
Sostenibilitat
Generalitat de Catalunya

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

Treball als Barris 2014

161.816,69€

SOC
Àrea de Desenvolupament Local
Generalitat de Catalunya

Treball als Barris 2015

141.027,48€

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
Generalitat de Catalunya
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Web Pla de Barris
Visió general del web
Visites
Usuaris únics
Temps en el lloc (hh:mm:ss)

2015
1.198
978
00:01:32

2014
553
474
00:02:15

Hi ha hagut un augment en les dades relatives a l’ús de la pàgina web de Pla de
Barris. Un motiu que pot explicar aquest augment és l’actualització de continguts i la
dinamització de l’espai de noticies, que s’ha dut a terme al ser concedida la pròrroga
del projecte 2015-2018.
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