Camp 7 Desenvolupament de programes que comportin millora
social, urbanística i econòmica del barri
Actuació 7.3: Xarxa de Serveis
Programa 7.3.2: Dotació equipament centre cívic
Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació:
Local Social (centre cívic) La Sauleda.
Descripció de l’actuació:
Dotació del material i equipament necessari
Objectius:
Que el centre cívic disposi del material necessari per portar-hi a terme les activitats
previstes, pert al que esdevingui un espai de relació entre els diferents veïns del barri i
que també pugui acollir veïns d ela resta del municipi
Beneficiaris:
Veïns i veïnes del barri, i en general de tot el municipi
Dotació econòmica prevista:
69.644’15 "
Any
Ajuntament
Fons
Altres
2012
34.822’08"
34.822’07"
Calendari de desplegament:
2012
Organisme o àrea responsable:
Àrea de Joventut i Àrea de Benestar Social i Ciutadania.
Indicadors de realització:
Creació de nous serveis de proximitat, nombre de programes elaborats conjuntament
pels diferents serveis des de la proximitat, varietat d’espais per a les diferents
activitats i serveis, Número de llibres del fons bibliogràfic, nombre i tipologia d’activitats
programades, reunions amb les veïns per detectar les seves inquietuds, participació
dels veïns en l’organització de les activitats.
Indicadors de resultat/impacte:
Nombre d’usuaris nous dels Serveis Socials, nombre d’usuàries noves del SIAD, grau
de satisfacció dels veïns del barri, percentatge dels veïns i veïnes que fan ús dels
serveis descentralitzats, nombre de préstecs realitzats, participació en les activitats
programades, número d’usuaris de la bibliobarri.

Camp 7 Desenvolupament de programes que comportin millora
social, urbanística i econòmica del barri
Actuació 7.4: Oficina de gestió del projecte
Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació:
Local en la zona d’intervenció
Descripció de l’actuació:
Creació de l’oficina municipal de gestió del pla de barri La Sauleda – C. Ample
Objectius:
Impulsar i gestionar les actuacions previstes i els processos descrits per tal de portar a
terme una bona implementació del projecte global. Portar a terme el seguiment i vetllar
per l’acompliment de les previsions i compromisos. Així com coordinar les diferents
àrees de l’ajuntament i el procés de participació ciutadana amb els veïns i les diferents
entitats i associacions
Beneficiaris:
Els veïns i les veïnes del barri
Dotació econòmica prevista:
333.579’85 "
Any
Ajuntament
Fons
Altres
2009
13.347’49"
41.697’48"
28.350’00"
2010
13.347’48"
41.697’48"
28.350’00"
2011
13.347’48"
41.697’48"
28.350’00"
2012
13.347’48"
41.697’48"
28.350’00"
Calendari de desplegament:
2009 / 2010 / 2011 / 2012
Organisme o àrea responsable:
Alcaldia
Indicadors de realització:
Adequació de l’espai coma oficina del pla de barris, contractació dels serveis
necessaris pels eu desenvolupament.
Indicadors de resultat/impacte:
Implantació de les diferents actuacions del projecte, número de veïns atesos, grau de
satisfacció dels veïns.

