
Assembea Proposta Descripció Puntuació
A1 Elaboració  i execució d’un pla de convivència a la plaça  de Miquel Julià, plaça de Narcís Lunes i rambla de Can Ros Posar messures per a la plaça perque es es respecti l'ús, així com també possar control als  jocs de pilota 207

A1 Creació d’una nova biblioteca  i d’una aula d'estudi Creació d’una nova biblioteca  i d’una aula d'estudi on la gent del barri pugui estudiar o passar una estona, tenint en compte,que l'única biblioteca 
que hi ha actualment al barri de Vila Vella és molt petita per a tot el municipi

196

A1 Creació d’un centre intergeneracional i elaboració i execució d’un projecte social Creació d’un centre intergeneracional i elaboració i execució d’un projecte social que consisteix en l'adequació d'un local  on es puguin dur a terme 
les següents activitats:  programa de xerrades (sexualitat, drogues, discapacitat, etc.), servei de guarderia per a persones depenents, servei de 
suport a l'educació, tallers de manualitats, activitats d'oci i temps lliure, menjador social

224

A1 Activitats d’informació, formació,  i de lleure i  servei d’ acompanyament i guarderia  per a persones amb diversitat funcional 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.

224

A1 Servei per a  famílies desestructurades Soport professional i educació per a families desectructurades 212
A1 Elaboració  i execució d’un pla de Seguretat i civisme Posar mesures per esmenar l'incivisme als carrers que repercuteix en la brutícia i en la seguretat, per això es requereix recollida d'escombraries 

amb més freqüència i més presència policial
209

A1 Servei d’educadors de carrer Servei d’educadors de carrer per combatre l'incivisme creixent dels carrers i aprendre a respectar les instal·lacions públiques amb el consegüent 
estalvi econòmic

204

A1 Oferiment de pisos tutelats Oferiment de pisos tutelats per a persones en risc d'exclusió social, gent gran o amb diversitat funcional i servei d'acompanyament durant un temps 
determinat

204

A1 Espai autogestionat per a joves Espai autogestionat per joves on es puguin realitzar  activitats lúdiques i educatives gratuïtes 206
A2 Creació d’un servei d’educadors cívics Creació d’un servei d’educadors cívicsue que donin suport al barri incidint en temes de civisme i convivència per intentar evitar així el mobiliari urbà 

danyat, els excrements de gossos, pintades, etc.
230

A2 Prestació d’ajuda sociosanitària Creació d’un servei d’atenció sanitària per a la gent gran al Casal de Gent Gan de Can Ros o a un altre espi acordat, amb l'objectiu de fer controls  
sanitaris de medicina preventiva a la gent gran dels barris de Can Ros i El Serral

237

A2 Oferta de pisos tutelats Oferiment de pisos tutelats per a persones en risc d'exclusió social, en situació de dependència o baixos recursos econòmics amb personal 
qualificat per dirigir la convivència de forma autònoma

220

A2 Servei de manetes (“Ñapas”). Creació d'una xarxa de persones voluntàries que facin petites reparacions domèstiques a persones del barri amb dificultats econòmiques 230
A2 Ampliació de l’horari del casal (dissabtes) Ampliació horària de l'obertura del Casal de Gent Gran de Can Ros als dissabtes fins i tot si no hi ha servei de bar o oferiment d'una alternativa 

d'activitats o espai si el Casal està tancat
217

A2 Elaboració d’un projecte en què relacioni l’ocupació  i els desnonaments Elaboració d’un projecte en què relacioni l’ocupació  i els desnonamentsamb la finalitat de donar suport a les famílies que es trobin en aquesta 
situació

215

A2 Elaboració i execució d’un pla integral contra les drogues Contractació de personal especializat per dur a terme el disseny d'un pla d'acció sobre drogues que incorpori un anàlisi de les principals 

problemàtiques      als barris de Can Ros i El Serral i una programació d'accions a executar per donar resposta a les necessitats detectades

227

A3 Fer horts socials als parcs Fer horts socials als parcs que comporti la participació de tota la població amb col·lectius o persones responsables fomentant la participació social, 
el civisme, la cultura, educació i sensibilització i a més  a més la possibilitat d'obtenir fruites i verdures "km. 0"

202

A3 Crear la fira de la diversitat Crear una fira de la diversitat amb l'objectiu de fomentar la convivència en la diversitat i la socialització  amb les diferents  cultures que conviuen en 
el municipi

202

A3 Oferir un servei d’acompanyament per a persones dependents Oferir un servei d'atenció puntual a  persones depenents consistent en l'acompanyament a certes accions de la vida diària, quan les persones 
cuidadores no professionals no tinguin possibilitat de dur-les a terme, tal com visites mèdiques, tràmits administratius, acompanyament domiciliari, 
etc. 

217

A3 Elaborar un pla per millorar la convivència i el civisme a l'espai públic (sorolls, inseguretat, gossos) Elaborar i executar un pla que millori la convivència   a la plaça Miquel Juliá, Rambla Llobregat i plaça Joan Prats i Escala en referència al soroll, 
drogues, incivisme, etc. per la tranquil·litat i el descans del veïnat que en definitiva repercuteix en la salut

217

A3 Creació d’un aula d’estudis Crear un aula d'estudis capaç d'acollir a tots els joves en època d'exàmens ja que la biblioteca Les Voltes es fa insuficient en aquests moments de 
màxima demanda

209

A4 Elaboració d’un pla per millorar la convivència i el civisme a l'espai públic Elaboració d’un pla per millorar la convivència i el civisme a l'espai públic per promoure una campanya de civisme amb agents cívics i policia de 
barri que millori la qualitat de vida i la seguretat del barri

219

A4 Creació d’un casal per a  joves autogestionat Creació d’un casal per a  joves autogestionat perquè els joves  puguin tenir el seu espai dins del poble i no hagin de buscar-ho en un altre lloc 206

A4 Habilitar un espai per a la creació d'un menjador social Habilitar un espai per a la creació d'un menjador social per a gent gran, persones que visquin soles, o derivades de serveis socials amb l'objectiu 
d'una banda de socialitzar entre elles, perquè ja no menjarien soles, i  d'altra banda, fer un menjar sa i equilibrat ja que per la seva salut, edat o 
condició no són capaces per si mateixes d'elaborar-ho

216

A4 Sevei de seguiment sanitari per a la gent gran Sevei de seguiment sanitari per a la gent gran des dels casals i amb personal sanitari  per fer controls i preguntar-los per la seva salut i així  fer 
prevenció sobretot de la gent que no acudeix als centres de salut

214

A4 Servei de manetes (“ñapas!”) Creació d'un servei d'ajuda voluntària a persones que no disposin de mitjans per poder afrontar els problemes quotidians de la llar com per 
exemple, arreglar un endoll, una avaria d'aigua, etc.

209

A4 Servei d’acompanyament per a persones dependents Servei d’acompanyament per a persones dependentsper realitzar  gestions administratives i sanitàries i conciliació a les famílies de les persones 
depenents

224

A4 Servei d’educadors de carrer Servei d’educadors de carrer per arribar a grups de joves conflictius i frenar problemes de convivència i vincular-se als recursos tant educatius com 
lúdics o esportius

206

A4 Establir una xarxa de voluntaris d'acolliment Establir una xarxa de voluntaris d'acolliment amb l'objectiu d'atendre a les persones necessitades i als seus acompanyants oferint una atenció 
puntual sobre tot a les mares que  estan sense suport familiar

194
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