Camp 3 Provisió d’equipaments per ús col!lectiu
Actuació 3.1: Millora i ampliació del Local Social de "La Sauleda"

d’assaig de música 1: 20 m! / / Buc d’assaig de música 2: 20 m! / Aula TIC 35 m! ./
Bibliobarri: 35 m! / Sala d’actes: 70 m! La superfície total construïda del programa de
necessitats és de 430,00m!.

Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació:
Local Social de La Sauleda.
Descripció de l’actuació:
Ampliació i rehabilitació de l’actual Local Social del Barri de la Sauleda, que fou
construït inicialment al mateix temps que els pisos de la Cooperativa
Objectius:
Revitalitzat i crear un nou espai de cohesió social en el barri, que permeti acollir les
diferents inquietuds dels veïns i que l’activitat que es generi en aquest espai serveixi
de reclam perquè altres veïns del municipi es desplacin al barri
Dur a terme les activitats socials i de relació, i permetre que disposin d’un espai on
desenvolupar-les, amb les condicions adequades.
Beneficiaris:
Veïns del barri en especial, però també de tot el municipi
Dotació econòmica prevista:
516.887,97 ".
Any
Ajuntament
Fons
Altres
2012
258.443’99 "
258.443’98 "
Calendari de desplegament:
2012
Organisme o àrea responsable:
Àrea d’urbanisme i obres amb la col·laboració de les àrees de benestar social,
educació, joventut i cultura.
Indicadors de realització:
Superfície construïda nova i superfície rehabilitada, m2 de nou equipament, distribució
dels espais necessaris
Indicadors de resultat/impacte:
Increment del nombre d’usuaris de l’espai, índex de satisfacció dels usuaris, número
d’activitats realitzades (formatives. lúdiques, socials) en forma de cursos, tallers,
trobades de veïns,...etc
El programa de necessitats d’espai es (superfícies aproximades): Entrada – Recepció:
20 m! / Sala comuna: 50 m! / Despatx 1: 15 m! (per descentralitzar serveis d’atenció
personal municipals) / Despatx 2: 15 m! (per descentralitzar serveis d’atenció personal
municipals) / Despatx 3: 15 m! (per l’AAVV) / Magatzem: 30 m! / Aula 1: 35 m! (per
activitats formatives) / Aula 2: 35 m! (per activitats formatives) / Aula 3: 35 m! / Buc


