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Presentació de l’Alcalde

Després d’aquests tres anys de desplegament del projecte del Pla de
Barris La Sauleda - carrer Ample, som més conscients que mai de com les
obres de millora urbana o d’espais de reunió com els locals socials,
afavoreixen la qualitat de vida de les persones.

Per bé que aquestes obres són possiblement la part més visible d’aquest projecte, les accions
de caire social són fonamentals. Així, facilitar la mediació en conflictes interpersonals o
comunitaris, apropar als joves al teixit associatiu de la vila o potenciar el paper de les dones
són algunes de les accions que es duen a terme. Aquestes actuacions, a banda dels resultats
immediats en el benestar de les persones, van deixant un pòsit importantíssim a nivell social i
comunitari.

Amb tot això, no es poden deixar de banda els programes que fan referència a la cura del
Medi Ambient, millorant la infraestructura, informació i sensibilització pel què fa a aquest tema.
El context socioeconòmic actual ens fa replantejar el calendari de desplegament del projecte,
allargant-lo, per poder anar assumint la inversió sense perjudicar les finances municipals i
continuar actuant en els diferents camps que contempla el projecte del Pla de Barris La
Sauleda - carrer Ample.

Juli Fernández Iruela
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01. Ubicació i horaris
El 2011 ha estat el quart any del projecte del Pla de Barris La Sauleda - carrer Ample, i el
tercer d’execució. Al finalitzar aquest 2011 ens trobem a un any d’acabar el període establert
inicialment per a l’execució del projecte. Al setembre de 2012 es sol·licitarà al Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya la pròrroga de dos a quatre anys per tal
de finalitzar les execucions del projecte.
L’Oficina del Pla de Barris pertany a l’Ajuntament de Palafrugell, i està situada dins l’àmbit
d’intervenció del projecte, al carrer del Carrilet, 29, baixos.
L’horari d’atenció al públic és: dilluns, dimecres i divendres de 8 a 15h i dimarts i dijous de 9 a
13h i de 16h a 20h.
Telèfon 972 306 978
pladebarris@palafrugell.cat
www.palafrugell.cat/pladebarris

02. Funcions
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. 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.
Per definir millor aquest objectiu general, l’hem de desglossar en una sèrie d’objectius
derivats:
Establir i potenciar la connectivitat de l’àrea d’intervenció amb el conjunt del
municipi
Per corregir el procés de segregació física del barri amb la vila, provocat per l’aïllament
que tradicionalment ha suposat el vial de circumval·lació, que envolta pràcticament les
tres quartes parts del barri. Acostar el barri i la seva població al nucli de la vila, potenciant
les vies de comunicació del barri sobretot a la zona est i millorant la connectivitat amb els
altres punts del municipi.
Millorar l’espai públic del barri
Redefinir l’espai públic del barri, crear nous espais de vida al carrer que siguin òptims per
a tota la població del barri, segons grups d’edat i gènere. Establint espais dirigits a cada
perfil sociològic del barri, per tal de poder gaudir d’una bona qualitat de vida al carrer.
Millorar la imatge interna i externa del barri
Corregir els elements urbanístics, equipaments i serveis que, per la seva antiguitat,
deficient o mal funcionament i mal estat de conservació, contribueixen a donar una mala
imatge del barri i a ser percebut com un barri a part, ghetto o suburbi per la resta de
vilatans. Volem que el barri sigui vist com un barri més del poble i que els seus habitants
percebin que gaudeixen de la mateixa qualitat de vida i condicions que la mitjana de la
vila.
Rehabilitar els elements comuns dels edificis més degradats del barri
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Volem rehabilitar tots aquells elements comuns dels edificis que, per falta de manteniment
o manteniment inadequat s’han anat degradant, aconseguint, d’aquesta manera
incrementar el benestar dels habitants del barri i millorar l’accessibilitat als edificis. S’han
de crear vies de comunicació amb els propietaris i llogaters per a un bon manteniment i
un bon ús dels edificis, un cop feta la rehabilitació.
Ampliar i millorar els equipaments del barri. (Centre Cívic)
El Centre Cívic ha de ser el punt de cohesió social i comunicació del barri. Ha de ser
l’espai aglutinador de tots els programes socials dirigits a les necessitats que aquest Pla
de barris ha detectat. Hem d’incidir en la creació d’espais i programes adreçats a les
dones i als infants i, sobretot, a les persones immigrades per ajudar-los en la seva
integració i per a solucionar possibles problemes derivats del xoc cultural.
Millorar la qualitat ambiental del barri
Volem incidir en la recollida selectiva, incrementant el percentatge de cartró, vidre i
envasos recollits del total generat. L’estalvi d’energia ha de ser una prioritat en aquest
camp d’actuació. La creació de noves zones verdes i millora de les zones verdes
existents ha de ser un element central en la millora interna del barri i en la connectivitat
amb la resta de la vila.
Incorporar les tecnologies de la informació als edificis d’habitatges i
equipaments públics de la zona
La implementació de les noves tecnologies de la informació al barri ha de permetre que
els seus habitants no quedin exclosos d’aquests nous procediments de comunicació i hi
participin en igualtats de condicions.
Establir nous mecanismes de gestió de les comunitats
Per permetre el manteniment de les millores executades al barri i corregir possibles nous
processos de regressió, cal una comunicació i gestió més eficaces de les comunitats.
Establir programes d’integració social i millora de la convivència entre els
nouvinguts i la població autòctona
Crear mecanismes d’acollida per als nouvinguts i programes per a la convivència. Evitar
situacions de conflictivitat social i promoure actituds correctes d’ús dels espais públics en
tant que neteja i manteniment.
Establir programes d’atenció especial dirigits a la població amb risc d’exclusió
social
Es focalitzaran en la població sense els estudis bàsics i per tant, amb menys oportunitats:
a la població immigrada, als col•lectius de dones i joves adolescents que poden estar en
aquest risc.
Crear programes d’atenció a la infància i adolescència
S’incidirà en els aspectes del lleure i ús de l’espai públic, garantint a la població sense
recursos una sèrie d’accions i activitats per a la mainada, que repercutiran en una major
integració tant dels pares com dels nens i alhora hauran d’evitar els conflictes i malestars
existents en els espais públics.
Fomentar l’equitat de gènere al barri
S’establirà especial atenció a la dona, amb programes per detectar i atendre a les dones
que pateixin violència de gènere, programes destinats a la conciliació entre vida laboral i
familiar (per homes i dones) i especial atenció a la dona immigrada per facilitar la seva
integració laboral i social.
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Fomentar la participació ciutadana al barri
Per al correcte i complert desenvolupament del pla de millora integral del barri, cal estar
en contacte en cada fase del pla amb el teixit associatiu del barri, veïns/veïnes i entitats.
Cal fomentar la comunicació bidireccional Ajuntament de Palafrugell - barri per una
planificació i gestió eficients.
Potenciar l’ús d’energies renovables en els edificis públics
Per un consum més racional i eficient de l’energia.

03. Infraestructura i organigrama
Infraestructura
L’oficina del Pla de Barris consta de 57 m2 distribuïts en 2 espais de treball: La sala principal
amb taula de despatx per a l’auxiliar administratiu de l’oficina, taula per reunions i treball dels
mediadors amb dos ordinadors portàtils, i ordinador a part per als col·laboradors de les
diferents actuacions, també compleix les funcions d’espai per a l’atenció al públic i de sala
d’espera. El segon espai de treball és un despatx amb la taula de la directora del projecte, una
taula per a la tècnica de d’ocupació i desenvolupament local al barri i una taula per reunions.
Aquest és un espai tancat, per la qual cosa també està destinat a les entrevistes del servei de
mediació i la resta de projectes del Pla de Barris quan requereixen d’un espai que garanteixi
condicions per a la confidencialitat. L’oficina també disposa d’un magatzem i lavabo interiors.
A nivell d’equipament informàtic disposem de 2 ordinadors, 4 ordinadors portàtils, una
impressora multi funció, una línia de telèfon amb 4 extensions i connexió wi-fi.
Personal:
o
o
o
o

1 Cap tècnic
1 Tècnica d’Ocupació i Desenvolupament Local del Barri
1 Auxiliar administratiu
2 Mediadors naturals (durant el primer semestre de l’any)
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Organigrama
TÈCNIC MIG
GRUP A2 - CD20
SÍLVIA ESTEVA

TÈCNICA D’OCUPACIÓ I
DESENVOLUPAMENT LOCAL DEL
BARRI
GRUP A2- N20
ÚRSULA DORADO

AUXILIAR ADMINISTRATIU
GRUP C2-CD14
XAVI JONAMA

MEDIADORS NATURALS AL BARRI
LA SAULEDA – CARRER AMPLE
GRUP C1
AMALIA MARGARITA VALDERRAMA
CARABALLO
SAMIR EL BOUKHRISSI BENSERIA

04. Pressupost
Org.

Fun.

Eco.

Descripció

Despesa comprometa

Despesa reconeguda

20

150

61900

EXECUCIO OBRES PARC URBA DEL CARRILET

20

151

22604

ENCARREC PROJECTES TEST EDIFICIS SAULEDA I AMPLE (TEDI)

405.360,28

405.360,28

6.236,39

1.751,47

20

152

64000

REDACCIO PROJECTES PER INSTAL.LACIO ASCENSORS

18.569,77

13.071,45

20

152

78000

TRANSFERENCIA INVERSIONS ASCENSORS C/AMPLE

223.731,70

223.731,70

20

170

22605

RECOLLIDA FRACCIO ORGANICA PLA BARRIS

3.000,00

0,00

20

170

22606

CAMPANYA FOMENT COMPOSTATGE PLA BARRIS

10.000,00

0,00

20

170

62200

INSTAL.LACIONS ENERGETIQUES CENTRES EDUCACIO

4.940,60

4.940,60

20

231

13000

RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL PLA DE BARRIS

46.259,99

46.259,99

20

231

20

231

13300

ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL PLA DE BARRIS

58.777,78

58.777,78

16000

SEGURETAT SOCIAL PERSONAL PLA DE BARRIS

38.173,74

38.173,74

20

231

20200

DESPESES LLOGUER LOCAL PLA DE BARRIS

8.820,84

8.820,84

20

231

22000

MATERIAL FUNGIBLE PLA DE BARRIS

1.113,27

1.113,27

20

231

22602

DESPESES PROGRAMA ACOLLIDA SOCIAL

53.040,55

46.707,24

20

231

22604

SERVEI EDUCADORS DE CARRER

38.279,46

38.279,46

20

231

22608

ATENCIO GENT GRAN PLA DE BARRIS

40.124,00

21.185,60

20

231

22609

POTENCIACIO JOVES PLA DE BARRIS

12.000,00

0,00

20

231

22612

DESPESES COHESIÓ SOCIAL ACOLLIDA AL BARRI

11.499,97

11.499,97

20

231

22613

DESPESES ACOLLIDA SOCIAL ESPAIS COMUNS

7.160,00

6.660,00

20

231

22700

NETEJA LOCAL PLA DE BARRIS

1.387,16

1.387,16
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20

231

63200

MILLORA LOCAL SOCIAL CARRER AMPLE

20

234

22601

EDICIÓ BUTLLETI DONES

20

234

22607

POTENCIACIO PAPER DONA PLA DE BARRIS

39.418,27

26.926,79

5.262,99

4.361,06

15.000,00

15.000,00

05. Descripció de les activitats
Les activitats que s’han dut a terme durant aquest 2011 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,i 2011 i 2012 del projecte.
05.01 Activitats encaminades a fomentar la integralitat del projecte
Treball conjunt amb les diferents àrees municipals.
Creació d’espais estables de participació.
Planificació, disseny i facilitació dels processos participatius.
Cercar vies de 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.
05.02 Activitats d’execució de les actuacions
El Pla de Barris La Sauleda - carrer Ample és un projecte integral i transversal. Les activitats
dutes a terme són fruit del treball conjunt entre l’equip del Pla de Barris i les diferents àrees
municipals.
Camp 1:Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds
Actuació 1.1. Projecte del Parc de La Sauleda
Durant aquest període s’han finalitzat les obres i s’ha fet el seguiment de la correcta
finalització. S’han finalitzant els treballs inclosos com a millores de la oferta per l’empresa
adjudicatària consistent la urbanització d’un tram del carrer Masgras. Actuació executada i
finalitzada.
Actuació 1.3. Projecte de millora urbana per l’arranjament del carrer Ponent.
L’execució d’aquest projecte s’ha posposat.
Actuació 1.4. Projecte de millora urbana per l’arranjament dels carrers Unió i Testos.
S’han realitzat els treballs tècnics previs L’execució de l’actuació s’ha posposat.
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Actuació 1.5. Projecte de millora urbana per l’arranjament dels carrers Independència i
Sant Pere.
S’han realitzat els treballs tècnics previs de preparació de l’actuació. L’execució de l’actuació
S’ha posposat l’execució d’aquesta actuació.
Actuació 1.6. Formació de vorera i carril bici en el tram de l’Avinguda Espanya i del
CEIP Carrilet.
S’han realitzat els treballs tècnics previs. L’execució d’aquesta actuació s’ha posposat.
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 2.1: Instal·lació d’ascensors i rehabilitació de façanes “La Sauleda”
Aquesta actuació comprèn un total de 16 comunitats de propietaris, que es troben en diferents
moments del procés.
Quatre comunitats de propietaris (c. Carrilet 24, 29, 31 i 37) tenen redactat el projecte
arquitectònic i s’està treballant amb l’acord per poder tirar endavant les obres de rehabilitació.
Cinc comunitats de propietaris (c/Campillos 23, c/Barcelona 15, c/Carrilet 26, 33 i 39) ja tenen
l’informe del TEDI.
Donat que ja no es fan TEDIs, s’oferirà a les 7 comunitats restants realitzar l’ITE sempre i
quan vulguin realitzar alguna millora a l’edifici.
Actuació 2.2: Instal·lació d’ascensors i rehabilitació de façanes “C/Ample”
Aquesta actuació inclou dues comunitats de propietaris: Comunitat pisos Aniversari (c/Ample
130) i comunitat pisos Olímpic (c/Ample, 89-91).
Comunitat pisos Olímpic: Habitatge ha atorgat la pròrroga de la subvenció. La comunitat ja ha
pres l’acord de quin pressupost escull i l’abast de les obres. Les obres s’han iniciat el mes de
novembre de 2011. Està previst finalitzar-les el mes d’Abril de 2012.
Comunitat de pisos Aniversari: El 30 de març de 2011 van finalitzar les obres de rehabilitació
de l’edifici i substitució d’ascensors. S’ha gestionat i fet efectiu l’últim pagament de la
subvenció de Pla de Barris La Sauleda – Carrer Ample. S’ha tramitat la finalització d’obra
cares a la justificació de la subvenció a la Generalitat (Habitatge). S’ha justificat el total del
cost de l’obra que ha estat de 299.608,81€, que s’ha finançat amb la Subvenció del
Departament d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, la Subvenció de l’Ajuntament de
Palafrugell en el marc del Pla de Barris, i l’aportació econòmica de la Comunitat de Propietaris
dels Pisos Aniversari.
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Camp 3: Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu
Actuació 3.2: Millora del Local Social del Carrer Ample.
En data 3 de juny de 2011 s’adjudiquen les obres de millora del Local Social de c/Ample”.
D’acord amb les entitats que fan ús del Local Social, el dia 8 d’agost de 2011 va tenir lloc
l’acta de replanteig per iniciar les obres de millora del Local Social del carrer Ample. S’han fet
visites d’obra setmanals amb la presència de representats de l’Associació de Veïns i Veïnes
del C/Ample. S’ha fet la contractació per al subministrament d’una aula mòbil d’ordinadors per
al Local Social.
Les obres han finalitzat el 8 d’octubre i es van reiniciar, la segona quinzena d’octubre, les
activitats que tenen lloc al Local Social. L’últim trimestre de 2011 ha finalitzat l’execució de
l’actuació amb el subministrament d’equipament informàtic.

Camp 4: Incorporació de les noves tecnologies de la informació en els edificis
Actuació 4.1.: Instal·lació xarxa canalització fibra òptica noves tecnologies.
Aquesta actuació va vinculada a les actuacions de millora urbana de carrers del camp 1 i no
disposa de pressupost propi. Donat que s’han posposat l’execució d’aquestes obres, aquesta
actuació també s’endarrereix.
Actuació 4.2.: Instal·lació antenes comunitàries per substituir individuals.
S’ha estat treballant amb els presidents de les comunitats de propietaris de l’àmbit
d’intervenció per tal d’arribar a acords dins les comunitats per al compliment de l’Ordenança
Municipal d’Antenes que s’ha d’aplicar a partir de 31 de desembre de 2011.
Actuació 4.5.: Adaptació edificis a les noves normatives de telecomunicacions.
Actuació sense pressupost propi i depenent de les actuacions del Camp 2.
Pel que fa a aquesta actuació, s’estan redactant els projectes per a la rehabilitació d’edificis i
instal·lació d’ascensors a la zona de la Sauleda, tenint en compte aquest aspecte i ha
projectat la construcció d’un armari de telecomunicacions i adaptar els edificis a les noves
normatives.
En la zona del carrer Ample, d’una banda la intervenció que es fa en els edificis no facilita tant
l’adaptació que preveu aquesta actuació. D’altra banda, les dificultats per tirar endavant
l’actuació 2.2. fan que aquesta actuació les comunitats no la considerin prioritària, si més no
actualment.

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 5.5: Increment dotació contenidors.
Actuació executada i finalitzada.
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Actuació 5.7: Recollida de la fracció orgànica de procedència domèstica.
Donat que s’estan assolint els objectius de recollida d’aquesta fracció a l’àmbit d’intervenció,
s’ha fet un replantejament de l’actuació i es durà a terme durant el 2013.
Actuació 5.8: Programa d’informació i sensibilització educació ambiental.
En el marc d’aquesta actuació s’ha preparat i organitzat el Curs d’Horta ecològica que es durà
a terme durant el primer trimestre de 2012.
Actuació 5.9: Foment compostatge casolà.
S’ha estat preparant la campanya de forment del compostatge casolà per la zona de vivendes
unifamiliars de l’àmbit d’intervenció. La campanya es posarà en funcionament a principis de
2012, el seu desplegament s’iniciarà amb un seguit de xerrades de difusió i panells informatius
situats a diversos llocs de l’àmbit d’intervenció.

Camp 6: Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments.
Actuació 6.1: Potenciació del paper de les dones
Pel que fa a la primera acció realitzada dins d’aquesta actuació, el curs “Formació sobre
gènere i violència per a professionals”, va comptar amb l’assistència de 17 persones de
diferents serveis i entitats municipals.
D’altra banda, un cop finalitzat el procés de diagnòstic del paper de les dones al barri a través
d’una enquesta, s’ha elaborat un informe sobre al que actualment s’estan realitzant les últimes
revisions. Ara bé, ja ha servit per poder planificar les intervencions.
El dia 20 de maig, va tenir lloc la xerrada col·loqui, a l’Escola Carrilet sobre “Els drets de les
dones”.L’activitat va comptar amb 10 assistents. Finalment, durant els mesos d’estiu s’ha estat
fent difusió i contactant amb persones interessades a formar part del grup d’ “Agents d’Igualtat
del barri”. El divendres 7 d’octubre es va realitzar la primera reunió amb les persones
interessades. L’objectiu d’aquesta activitat es crear un grup de persones del barri amb
coneixements i capacitació en matèria d’igualtat (capacitació que aniran reben al llarg dels
popers mesos) per tal de dinamitzar i proposat activitats per incidir en la potenciació del paper
de les dones i una millora de la igualtat entre homes i dones.
Actuació 6.2: Creació i edició d’un butlletí de barri elaborat per dones
El dia 26 de Juliol es va presentar a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Palafrugell el 4t
butlletí “Paraules de Dones”. L’acte, que aquesta vegada no va ser obert el al públic, va servir
per què les responsables de l’edició exposessin el seu projecte i objectius al nou alcalde i a la
Regidora delegada de Ciutadania i Benestar Social-. L’equip redactor ha anat assolint
autonomia a l’hora de gestionar els processos necessaris fins arribar a la impressió.
Durant l’últim trimestre l’equip de redacció ha estat treballant per treure el 5è número del
butlletí que es publicarà el 1è trimestre de 2012.
D’altra banda el dia 4 de novembre es va inaugurar l’exposició fotogràfica sobre rols i mites de
gènere al Teatre Municipal, que va restar oberta fins el dia 25 de novembre.
Pel que fa a la formació que rep l’equip de redacció del butlletí el mes de juny va finalitzar el
curs de fotografia. D’altre banda s’ha realitzat un mòdul sobre construcció de webs i blogs
amb Wordpress, i s’ha donat continuïtat al taller de redacció.
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Camp 7: Programes que comportin la millora social, urbanística i econòmica
Actuació 7.1.1. Cohesió social:acollida al barri
Aquesta actuació s’està desenvolupant a través de dues accions:
1- DVD Acollida: Durant aquest període s’ha estat elaborant el DVD d’acollida tal i com
estava previst. Manca només els últims treballs per a l’edició del material un cop ja
revisat tot el contingut.
2- Voluntariat per l’Acollida. El mes de gener de 2011 es va donar continuïtat a aquest
projecte que va finalitzar a 31 de desembre de 2011. Treballant per una millor
vinculació al projecte municipal “Palafrugell Acull”.
3- S’ha col·laborat amb la revisió i actualització que està fent l’àrea de Benestar Social i
Ciutadania, de la Guia d’Acollida de Palafrugell.
Actuació 7.1.2. Cohesió social: acolliment lingüístic – Aules de barri
El mes de juny va finalitzar el curs 2010-2011 que va comptar amb 3 grups d’acolliment
lingüístic.
Durant els mesos de juliol, agost i setembre s’han realitzat l’avaluació del curs 2010-2011 i la
programació del curs 2011 – 2012. Les inscripcions ha tingut lloc la primera setmana d’octubre
i s’ha dut a terme el primer trimestre del curs amb dos grups de 15 alumnes del mòdul
d’Acolliment Lingüístic.
Actuació 7.1.3. Cohesió social: Millora de la convivència en els edificis comunitaris
Aquesta actuació s’ha estat executant al llarg d’aquest període. Entre les accions que s’han
realitzat, destacar:
- 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, la Policia Local, el jutjat de Pau de Palafrugell).
- La intervenció conflictes en les comunitats de propietaris.
- Coordinació tècnica del Pla d’Ocupació de Treball als Barris de 2 mediadors
naturals fins al mes de juny de 2011.
- Inici del projecte “Taula de Presidents” amb l’objectiu de detectar i compartir
bones pràctiques en la gestió de les comunitats de propietaris. La taula de
presidents està composada per 7 comunitat, i la voluntat és repetir l’experiència
amb altres comunitats.
Actuació 7.1.4. Cohesió social: Millora de la convivència en espais comuns
Dins aquesta actuació, durant l’actual període s’ha realitzat:
- Mediació en conflictes en l’espai públic.
- Inici del projecte de Mediadors Naturals (amb l’objectiu de detectar i capacitar
els mediadors naturals de la comunitat, figures que naturalment intercedeixen
en els conflictes que sorgeixen en l’espai públic o en les comunitats o grups).
- Creació i posada en funcionament d’un blog per a la difusió de la cultura de la
pau i la cultura de la mediació (http://mpdbpalafrugell.wordpress.com).
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Actuació 7.2.1. Igualtat d’oportunitats: Gent Gran: Conèixer situacions de necessitat
Donat que dins el projecte Treball als Barris 2010 es va atorgar subvenció per a la realització
de dos estudis:
- Estudi de la situació social i econòmica de la gent gran del barri La Sauleda –
Carrer Ample.
- Estudi socioeconòmic de la població activa del barri La Sauleda – Carrer
Ample.
Donat que l’actuació 5.7 s’ha retardat l’inici de la seva execució. S’ha optat per avançar l’inici
de l’actuació 7.2.1 (prevista pel 2012) per poder assumir la realització dels dos estudis,
subvencionats per SOC al 70%.
Tots dos estudis han estat finalitzat a l’acabament de l’any 2011.
Actuació 7.2.3. Igualtat d’oportunitats: Lleure educatiu infants i adolescents
L’actuació s’ha continuat desenvolupant durant aquest període de 2011 seguint el projecte
tècnic. Tant per que fa al projecte Treball de Carrer com a les activitats de lleure infantil
“Quedem dissabte”.
Pel que fa al lleure infantil “Quedem dissabte” aquest curs 2011-2012 és l’últim del projecte,
per tant l’objectiu principal a abordar és treballar per la vinculació dels nens i nenes a les
entitats que realitzen de manera continuada activitats de lleure infantils al municipi.
Actuació 7.2.5. Igualtat d’oportunitats: adolescents i joves: Potenciació paper joves
Actuació 7.2.6. Igualtat d’oportunitats: adolescents i joves Foment polítiques
d’emancipació
S’han iniciat els treballs previs per a la preparació i planificació de les actuacions 7.2.5 i 7.2.6.
Aquests treballs s’estan fent amb la col·laboració de diverses àrees municipals i agents
municipals (CAP, IES, Creu Roja, etc.). S’ha treballat en la visualització i anàlisi dels projectes
i accions que es duen a terme a Palafrugell adreçats a fomentar la salut en els joves, i en la
creació de la Mesa de Salut i Joves, que es posarà en funcionament el primer semestre de
2012.
Actuació 7.4.1. Oficina de gestió del projecte (despeses personal, lloguer i
funcionament)
Des de l’1 de maig de 2011 fins a l’actualitat 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 diferent àrees de l’ajuntament pel que 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.
- Difusió de les actuacions del Pla de Barris.
- Participació a la xarxa informal dels projectes de Pla de Barris de les
Comarques Gironines.
- Difusió de la ordenança municipal reguladora d’antenes.
- Justificació de les subvencions amb altres departaments de la Generalitat.
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-

Desenvolupament dels programes atorgats pel SOC dins el projecte “Treball als
Barris 2010”.
Participació en el projecte Impuls (Departament d’Empresa i Ocupació) de
l’ajuntament de Palafrugell.
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 Pla de Barris.
Suport a la nova junta de l’Associació de Veïns i Veïnes de La Sauleda en la
seva tasca de revitalitzar l’associació.
Organització, amb el suport de l’Associació de Veïns i Veïnes de La Sauleda,
de la festa del Barri.
Organitzar el curs promogut per Dipsalut i el Fòrum Sanitari per a “Cuidadors
no professionals”. El curs s’ha dut a terme durant el mes de setembre i ha
tingut 18 participants.

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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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 2011.
Executat
En execució segons planificació
No executat (en fase de preparació)
Actuació

1.1. Projecte Parc Urbà “El Carrilet”

Pressupost
justificat

100%

1.3. Projecte de millora urbana c/Ponent

0%

1.4. Projecte de millora urbana c/Unió i Testos

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%

1.8 Adequació pista esportiva Plaça de l’Estadi
2.1 Instal·lació d’ascensors i rehabilitació façanes “La Sauleda”
2.2 Substitució d’ascensors i rehabilitació façanes C/ Ample
3.2. Millora del local social del carrer Ample
4.1. Instal·lació xarxa canalització fibra òptica noves tecnologies

99,52%
0%
122,97%
0%
Depèn del Camp 1

4.2. Instal·lació antenes comunitàries per substituir individuals

Depèn de l’actuació 7.1.3

4.5. Adaptació edificis a noves normatives telecomunicacions

Depèn del Camp 2

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

99,98%

5.5 Increment dotació de contenidors

95,73%

5.7. Recollida fracció orgànica de procedència domèstica
5.8 Programa d’informació i sensibilització educació ambiental
5.9. Foment del compostatge casolà

0%
51,67%
0%

6.1. Potenciació del paper de les dones

33,33%

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

78,01%

7.1.1 Cohesió social: Acollida al barri

58,36%

7.1.2 Cohesió social: Acolliment lingüístic adults – Aules de barri

49,88%

7.1.3 Cohesió social: Millora convivència edificis comunitaris

87,13%

7.1.4 Cohesió social: Millora convivència espais comuns

41,05%

7.2.1. Gent Gran: conèixer situacions de necessitat

41,52%

7.2.2. Gent Gran: Treball preventiu
7.2.3 Igualtat oportunitats: infància: Lleure educatiu infants i adolescents
7.2.5. Adolescents i joves: potenciació del paper dels joves
7.2.6. Joves: Foment de polítiques d’emancipació
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%
71,24%
0%
0%
44,88%
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 (fins a 15 d’octubre de 2011)
(en relació al pressupost previst durant les anualitats 2008-2009-2010-2011)

48,40%

% TOTAL JUSTIFICAT DEL TOTAL DEL PROJECTE
(fins a 15 d’octubre de 2011)

31,92%
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Subvencions sol·licitades vs. Subvencions concedides.
Subvenció Sol·licitada

Administració

Treball als barris 2009

SOC
Àrea de
Desenvolupament Local
SOC
Àrea de
Desenvolupament Local
SOC
Àrea de
Desenvolupament Local
Direcció General de
Participació

Treball als barris 2010

Treball als barris 2011

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

Import
sol·licitat
138.118,89
€

Import
concedit
50.562,55€

261.226,49
€

98.614,88€

346.514,90
€

211.406,55
€

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€

840.348,74
€
100%

409.418,10
49%

Per part de les administracions corresponents s’han valorat favorablement totes les
subvencions sol·licitades i l’import concedit suposa el 49% de l’import sol·licitat.
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06. 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.

07. 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

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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08. Difusió
Articles publicats a la premsa escrita:
Titular

Mitjà

Data

El Parc urbà de La Sauleda ja és una Nou Palafrugell
realitat
07/01/2011
Parc urbà
Revista
de 14/01/2011
Palafrugell
Inaugurat a correcuita el Parc Urbà de la Revista
de 14/01/2011
Sauleda
Palafrugell
Dos mesos més per acabar el parc de El Punt
25/01/2011
Palafrugell
Exhibició de trens a escala, impulsats a Nou Palafrugell
04/02/2011
vapor viu
Premien el butlletí de dones del Pla de Diari de Girona
20/03/2011
Barris de Palafrugell
Programa de mediadors culturals al Pla de Nou Palafrugell
Barris
03/06/2011
Exposició de les dones del pla de barris de El Punt
09/11/2011
la vila
El veïns del carrer Ample inauguren la seu Diari de Girona
del local social
22/11/2011
Exposició fotogràfica "Fem visible l'invisible" Nou Palafrugell
02/12/2011
Articles publicats al butlletí de l’Ajuntament de Palafrugell, Can Bech:
L’estrena del Parc i el seu nom, Can Bech n.18, desembre 2010/gener 2011.
El Pla de Barris: els reptes a l’espai urbà per al 2011, Can Bech n.19, febrer/març 2011.
Dos anys de Pla de Barris, Can Bech n.20, març/maig 2011.
El Pla de Barris a l’estiu, Can Bech n.21, juliol/agost 2011.
De les obres de millora al compromís de les persones, Can Bech n.22 setembre/octubre
2011.
El local social del carrer Ample torna a funcionar, Can Bech n.23 novembre/desembre
2011.
Es posa en marxa el grup d’agents d’igualtat, Can Bech n.23 novembre/desembre 2011.
Dades estadístiques de la web del Pla de Barris:
Visió general del web
Visites
Visites per dia (promig)
Usuaris únics
Pàgines visitades
Promig pàgines vistes (per cada visitant)
Temps en el lloc (hh:mm:ss)
Percentatge de rebot (%)
Percentatge noves visites (%)

Totals
2.124
5,82
1.012
6.768
3,19
00:02:16
48,35
43,74
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Nº de països/territoris de procedència de les visites
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Respecte el 2010, enguany a disminuït clarament el trànsit directe i han augmentat
lleugerament les visites a través de motors de recerca (google, etc.). Les paraules clau per la
recerca més utilitzades pels visitants del lloc web han estat:
-

Pla de Barris Palafrugell: 168 que representa un 12,16% del total de les visites,
Ajuntament de Palafrugell: 104 que representa un 7,53 % del total de les visites,
Palafrugell: 82 que representa un 5,93% del total de les visites,
Pla de Barris: 80 que representa un 5,79% del total de les visites ,
Ajuntament de Palafrugell: 75 que representa un 5,43% del total de les visites.

Altres:
Falques publicitàries de ràdio emeses per ràdio Palafrugell per difondre el treball de camp
de l’estudi de la situació social i econòmica de la Gent Gran del barri La Sauleda – Carrer
Ample. Emesa el mes de març de 2011, 5 cops al dia.
Falca publicitària de ràdio emesa per ràdio Palafrugell per difondre el treball de camp de
l’estudi socioeconòmic de la població activa del barri La Sauleda – Carrer Ample. Emesa el
mes d’abril de 2011, 5 cops al dia.

