Data: 6 de juny de 2018
Lloc: Assemblea ordinària Casal de Gent Gran
Can Ros
Nombre d’assistents:
40
Total de propostes fetes: 14

ASSEMBLEA 2

Propostes fetes pels grups de treball
1. Creació d’un servei d’educadors cívics
2. Prestació d’ajuda sociosanitària
3. Oferta de pisos tutelats
4. Creació d’un menjador social
5. Servei d’ajuda a domicili per a gent gran (ampliació)
6. Servei de manetes (“Ñapas!”)
7. Ampliació de l’horari del casal (dissabtes)
8. Instal·lació de desfibril·ladors al barri
9. Elaboració d’un projecte en què es relacioni l’ocupació il·legal i els
desnonaments
10. Elaboració i execució d’un Pla integral contra les drogues
11. Establiment de laprohibició de fumar a la porta dels bars
12. Servei de vigilància de l’ús dels contenidors i del moviment de persones a les
rambles del barri a càrrec d’agents cívics i gossos especialitzats
13. Creació d’un centre intergeneracional a Can Ros i El Serral
14. Elaboració d’un projecte social

Observacions:
▪

Les propostes 2 i 5 es van fusionar.

▪

Les propostes 1, 11 i 12 es van fusionar.

▪

La proposta 4, 13 i 14 es van considerar complementàries de la
proposta semifinalista 3 de l'Assemblea 1

▪

La proposta 8 es va descartar perquè ja n’existeix una aprovada pel
Ple de l’Ajuntament.
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Llista de propostes que es van votar i puntuació obtinguda

Proposta 1 230 punts
Creació d’un servei d’educadors cívics
Proposta 2 237 punts
Prestació d’ajuda sociosanitària
Proposta 3 220 punts
Oferta de pisos tutelats
Proposta 4 230 punts
Servei de manetes (“Ñapas”).
Proposta 5 217punts
Ampliació de l’horari del casal (dissabtes)
Proposta 6 215 punts
Elaboració d’un projecte en què relacioni l’ocupació i els desnonaments
Proposta 7 227 punts
Elaboració i execució d’un pla integral contra les drogues
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Propostes semifinalistes que passen a la Taula de pressupostos participats

Proposta 2

Prestació d’ajuda sociosanitària (237 punts)

Proposta 1

Creació d’un servei d’educadors cívics (230 punts)

Proposta 4

Servei de manetes (“Ñapas”) (230 punts)

Proposta 7

Elaboració i execució d’un pla integral contra les drogues
(227 punts)

Proposta 3

Oferta de pisos tutelats (220 punts)
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