Data: 27 de juny de 2018
Lloc: Espai de Trobada
Nombre d’assistents:
18
Total de propostes semifinalistes: 25

TAULA DE PRESSUPOSTOS

Taula resum de propostes semifinalistes presentades
amb informe tècnic

Posició

AssembleaNum.
Proposta

Nom de la proposta

Punts

1

A2-2

Prestació d’ajuda sociosanitària

237

2

A2-1

Creació d’un servei d’educadors cívics

230

3

A2-4

Servei de manetes (“Ñapas”)

230

4

A2-7

Elaboració i execució d’un pla integral contra les
drogues

227

5

A1-3

Creació d’un centre intergeneracional i elaboració i
execució d’un projecte social

224

6

A1-4

Activitats d’informació, formació, i de lleure i servei
d’ acompanyament i guarderia per a persones amb
diversitat funcional

224

7

A4-6

Servei d’acompanyament per a persones dependents

224

8

A2-3

9

A4-1

10

A3-3

Posar servei d’acompanyament per a persones
dependents

217

11

A3-4

Elaboració d’un pla per millorar la convivència i el
civisme a l'espai públic (sorolls, inseguretat, gossos,
etc.)

217

12

A2-5

Ampliació de l’horari del casal (dissabtes)

217

13

A4-3

14

A2-6

Elaboració i execució d’un pla integral contra les
drogues
Elaboració d’un pla per millorar la convivència i el
civisme a l'espai públic

Habilitar un espai per a la creació d'un menjador
social
Elaboració d’un projecte en què relacioni l’ocupació i
els desnonaments

220
219

216
215

1

15

A4-4

Servei de seguiment sanitari per a la gent gran

214

16

A1-5

Servei per a famílies desestructurades

212

17

A1-6

Elaboració i execució d’un pla de Seguretat i civisme

209

18

A3-5

Creació d’un aula d'estudi

209

19

A4-5

Servei de manetes (“ñapas!”)

209

20

A1-1

Elaboració i execució d’un pla de convivència a la
plaça de Miquel Julià, plaça de Narcís Lunes i rambla
de Can Ros

207

21

A1-9

Espai autogestionat per a joves

206

22

AE-1

Fer Sessions de gimnàs (Tai-chi) per a gent gran, en
grup, a l'aire lliure, a la plaça de Miquel Julià

204

23

AE-2

Fer activitats i espectacles per a infants i joves

203

24

A3-1

Posar horts socials als parcs

202

25

A3-2

Creació de la fira de la diversitat

202

Observacions:
▪

Les propostes en les posicions 1 i 15 es van fusionar i reformular
canviant el seu nom per:
Atenció sanitària preventiva per a la gent gran

▪

Les propostes en les posicions 2, 9, 11, 17 i 20 es van fusionar i
reformular canviant el seu nom per:
Pla de civisme i convivència

▪

Les propostes en les posicions 3 i 19 es van fusionar i reformular,
canviant el seu nom per:
Xarxa de manetes voluntaris: “ñapas”

▪

Les propostes en les posicions 7 i 10 es van fusionar i reformular
canviant el seu nom per:
Pla de civisme i convivència

▪

Las proposta en la posició 4 es va reformular canviant el seu nom
per:
Pla d’acció sobre drogues

2

▪

La proposta en la posició 5 es va reformular canviant el seu nom per:
Casal Cívic de gestió col·laborativa

Relació de propostes finalistes que passen a la fase de votació
pública

Posició

Nom de la
proposta

1

Atenció sanitària
preventiva per a
la gent gran

2

Pla de civisme i
convivència

3

4

Xarxa de
manetes
voluntaris:
“ñapas”

Contingut
Creació d’un servei
d’atenció sanitària per a la
gent gran al Casal de Gent
Gran de Can Ros o a un
altre espai acordat, amb
l’objectiu de fer controls
sanitaris de medicina
preventiva a la gent gran
dels barris de Can Ros i El
Serral
Contractació de personal
especialitzat per fer una
anàlisi dels problemes de
civisme i convivència dels
barris de Can Ros i El Serral
per dissenyar i posar en
marxa les accions que han
de donar resposta a les
dificultats detectades.
Creació d’una xarxa de
persones voluntàries que
facin petites reparacions
domèstiques a persones
del barri amb dificultats
econòmiques.

Contractació de personal
especialitzat per dur a
terme el disseny d’un pla
d’acció sobre drogues que
Pla d’acció sobre incorpori una anàlisi de les
drogues
principals problemàtiques
als barris de Can Ros i El
Serral i una programació
d’accions a executar per
donar resposta a les

Pressupost

Punts

30.000 euros

237

100.000 euros

60.000 euros

50.000 euros

230

230

227

3

5

6

Casal cívic de
gestió
col·laborativa

Servei d’atenció
a persones en
situació de
dependència

necessitats detectades
Contractació de personal
especialitzat per dissenyar
i executar un procés que
faciliti i acompanyi la
gestió col·laborativa d’un
casal cívic al barri de Can
Ros o El Serral. La proposta
inclourà el suport jurídic
per formalitzar legalment
la col·laboració entre
l’Ajuntament i les entitats,
la formació de les
diferents persones
implicades, la dotació
d’eines de treball, la
coordinació i gestió i la
programació d’activitats,
entre altres aspectes.
Creació d’un servei que
incorpori activitats
d’informació, de formació i
d’oci que permetin la
inclusió de la diversitat
funcional i
l’acompanyament puntual
a persones en situació de
dependència.

100.000 euros

100.000 euros

224

224

4

