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Despesa social Execució a 
31/12/2017 

Previsió 
Execució a 

31/12/2018 

Variació 
absoluta 

Percentatge 
de variació 

          
Formació i inserció sociolaboral 451.850,55 444.607,78 -7.242,77 -1,60% 
Conciliació de la vida familiar i laboral 131.025,00 150.242,42 19.217,42 14,67% 
Desenvolupament econòmic local 75.813,68 75.513,68 -300,00 -0,40% 
Participació i desenvolupament 
comunitari 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00% 
Millora de la convivència i el civisme 155.837,11 171.127,00 15.289,89 9,81% 
Suport social i educatiu 108.305,38 126.593,60 18.288,22 16,89% 
Espai públic i civisme 33.790,00 33.790,00 0,00 0,00% 
Planificació, seguiment, avaluació i 
control 202.104,51 202.408,90 304,39 0,15% 
    

Total despesa social  1.170.726,23 1.216.283,38 45.557,15 3,89% 

 Pressupost Programes socials 2018 
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Objectius específics de l’àmbit d’actuació.  
 

Generar oportunitats d’inserció sociolaboral en igualtat de condicions 
Generar oportunitats de formació adaptades a les necessitats del mercat de laboral 
 

1. Treballar de forma integrada la formació i l’ocupació. 
2. Adaptar la formació als nous col·lectius d’aturats. 
3. Promoure la incorporació dels diversos col·lectius de població activa als processos de formació. 
4. Fomentar la formació i l’ús de les noves tecnologies. 
5. Prevenir situacions d’exclusió social. 
6. Augmentar la capacitació laboral i fer emergir les competències personals. 
7. Fomentar la incorporació al mercat de treball ordinari i el manteniment al lloc de treball. 
8. Treballar coordinadament en xarxa per prevenir situacions d’exclusió social. 
9. Fomentar les practiques laborals. 

Formació i inserció sociolaboral 

Programes desenvolupats en l’àmbit de la Formació i la inserció sociolaboral 

1. SIOL (Servei d’informació i orientació laboral) 
2. Club de Feina 
3. Apropa’t a la feina 
4. Accés 
5. Situa’t 
6. Itineraris d’inserció per a dones 
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Programa SIOL (Servei d’informació i orientació laboral) 

Pressupost Consorci 108.350,00 € sense IVA 

Descripció  

Contractació del servei de gestió del Servei d’informació i orientació laboral de la Mina: “SIOL”, per a la 
informació, orientació, diagnòstic, assessorament i derivació de les persones demandants d’ocupació o que 
cerquen una millora de feina, del barri de la Mina. El servei esdevé l’entrada dels participants a la Xarxa de 
serveis d’inserció sociolaboral del Consorci del barri de la Mina. 

Destinataris Tota la població amb edat laboral, demandant d’ocupació (en atur o millora de feina) 

Objectiu 

Oferir a la població activa del barri de la Mina orientació i realització de diagnòstic, a partir del qual dissenyar un 
itinerari personalitzat d’inserció que permeti la derivació a un altre recurs, intern o extern a la xarxa. 
 Acollir i informar als demandants. 
 Diagnosticar l’ocupabilitat (potencialitats, expectatives i possibilitats, derivació a serveis específics) 
 Fer el seguiment de les derivacions i recuperació, quan s’escaigui. 
 Assumir itineraris personalitzats de demandants (Pla de treball individualitzat) 
 Portar a terme la seva tasca en coordinació amb els altres serveis ocupacionals i amb els agents socials 

que operen al territori. 

Metodologia 

 Entrevista ocupacional a les persones demandants per conèixer la seva trajectòria formativo-laboral, 
situació socioeconòmica i familiar, coneixement del mercat i les seves expectatives vers el mateix. 

 Entrevista diagnòstica, 2a. entrevista per establir la situació de partida de le4s persones participants i 
informar-les dels recursos existents, consensuant un itinerari de derivació a un recurs específic de la Xarxa. 

 Seguiment de les derivacions a la Xarxa, en el cas de no vinculació, recuperació del participant al servei, 
per a una rederivació, incorporació del pla de treball del servei o resolució final. 
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Metodologia 

 Tutorització d’itineraris individuals d’inserció, concretats en un pla de treball, de participants als quals no 
sigui possible fer una derivació, o bé, perquè pel tipus d’itinerari a seguir sigui convenient la seva 
permanència al servei. 

 Seguiment dels processos d’inserció, dels participants dels plans de treball del servei, durant els 6 mesos 
següents a la inserció. 

 Coordinació amb els serveis especialitzats per la derivació de casos que necessitin l’atenció de 
professionals experts. 

 Adaptació de les metodologies d’intervenció, segons les característiques dels participants i les demandes 
del mercat de treball. 

 Actualització dels perfils exigibles en el mercat de treball i els disponibles al barri de la Mina, amb accions 
de prospecció específica per als participants als itineraris del servei en coordinació amb el servei de 
prospecció. 

 Millora de la qualitat del servei, a partir del grau de satisfacció dels participants al servei. 

Resultats esperats 

Participants: 600 

Derivacions: 350 

Plans de treball del servei: 150 

Insercions laborals directes: 28% 

Manteniment de la inserció: 20% 

Insercions formatives: 15% 

Qüestionaris de satisfacció formalitzats: 75% 

Participació comunitària: 2 activitats comunitàries organitzades per el Consorci o el mateix Servei.  

Gestió 

Període d’execució: de l’1 de gener al 31 de desembre de 2018 

Import: 108.350,00 € (IVA exclòs) 

Contracte menor previ al contracte de serveis, entitat: Cívic, Iniciatives Socials i Ocupació 
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Programa Club de Feina 

Pressupost Consorci 76.050,00 € sense IVA 

Descripció  
La contractació del servei de gestió del Club de Feina, de la Xarxa de serveis d’inserció sociolaboral del 
Consorci, espai de suport a la recerca activa de feina, per a persones amb recursos per a la recerca autònoma 
de feina i com un recurs de suport a la Xarxa. 

Destinataris Tota la població en edat laboral amb grau d’ocupabilitat i autonomia suficient per a la recerca autònoma de feina 

Objectiu 

Proporcionar eines i recursos per a millorar la recerca activa de feina, reforçant la responsabilitat, el compromís 
i la constància en tot el procés sociolaboral.  
 Disposar d’un recurs de suport a la Xarxa de serveis d’inserció sociolaboral per a fomentar la recerca 

autònoma de les persones participants. 
 Fer suport mitjançant tutories individuals, o en petit grup, per a optimitzar els recursos i les eines de recerca 

de feina. 
 Portar a terme la tutorització i seguiment d’itineraris individuals d’inserció als participants del servei, amb 

menys autonomia per a la recerca activa de feina. 
 Realitzar mòduls formatius de curta durada en el sector de les tecnologies de la informació i la comunicació. 
 Fer el seguiment dels processos d’inserció dels participants durant els 6 mesos següents a la inserció. 
 Proporcionar un espai de recerca de feina per als participants dels altres serveis laborals de la Xarxa, en 

coordinació amb els responsables del Club de Feina. 

Metodologia 

 Accions de suport a la recerca autònoma de feina. 
 Disseny, implementació i avaluació de mòduls formatius de TIC’s aplicades a la recerca de feina. 
 Disseny, implementació i avaluació de mòduls formatius de Eines de Recerca, Habilitats socials i 

Autoconeixement.  
 Adaptació de metodologies d’intervenció, segons les característiques dels participants i les demandes del 

mercat de treball. 
 Actualització dels perfils exigibles en el mercat de treball i els disponibles en el barri de la Mina, en 

coordinació amb el servei de prospecció. 
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Metodologia 

 Adaptació de les metodologies d’intervenció, segons les característiques dels participants i les demandes 
del mercat de treball. 

 Actualització dels perfils exigibles en el mercat de treball i els disponibles en el barri de la Mina, amb 
accions de prospecció específica per als participants als itineraris del Servei en coordinació amb el servei 
de prospecció. 

 Millora de la qualitat del servei, a partir del grau de satisfacció dels participants al servei. 

Resultats esperats 

Participants: 460 

Participants vinculats al servei: 460 

Insercions: 29% 

Manteniment inserció: 25% 

Insercions formatives: 15% 

Qüestionaris de satisfacció formalitzats :50% 

Participació comunitària: 2 activitats comunitàries organitzades per el Consorci o el mateix Servei.  

Gestió 

Període d’execució: de l’1 de gener al 31 de desembre de 2018. 

Import: 76.050,00 € (IVA exclòs) 

Contracte menor previ al contracte de serveis, entitat: Moviments d’Aturats la Mina - MOVId’A 
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Programa Formació integral de joves per a la incorporació a les empreses, joves aprenents: Apropa’t a la Feina 

Pressupost Consorci 66.700,00 € sense IVA 

Descripció  

 
Contractació del servei de gestió d’itineraris de formació i inserció per a joves, Apropa’t a la Feina, projecte 
específic de la Xarxa de serveis d’inserció sociolaboral del Consorci, de tutorització, suport, acompanyament i 
seguiment a la inserció sociolaboral de joves del barri de la Mina, amb baixa formació i sense experiència 
laboral. 
 

Destinataris 
Joves (homes) de 18 a 30 anys derivades del Servei d'Informació i Orientació de la Xarxa Sociolaboral, amb 
necessitat de suport i acompanyament en el seu procés d’inserció sociolaboral 

Objectiu 

Apropar els joves de 18 a 30 anys a una experiència real de feina, per mitjà de pràctiques en empreses, o 
contractes de formació, on puguin rebre formació en un lloc de treball a través de la pràctica diària.  
 Acollir el jove al servei i fer la definició de l’objectiu laboral, anàlisi conjunt de les expectatives envers 

l’ocupació, el seu perfil professional i disseny d’un itinerari individualitzat amb objectius a curt i mig termini. 
 Portar a terme un procés de treball individualitzat i grupal sobre actituds, hàbits i motivació, envers el treball, 

així com els interessos i sectors professionals actuals. 
 Realitzar mòduls específics, de curta durada, adaptats a les necessitat de cada lloc de treball. 
 Incorporar el jove a pràctiques en el lloc de treball, com a mitjà per iniciar-se al món laboral. 
 Acompanyar en el procés d’inserció sociolaboral i generar noves oportunitats, fer seguiment i  donar suport 

al manteniment del lloc de feina. 
 Fer el seguiment dels processos d’inserció dels participants durant els 6 mesos següents. 
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Metodologia 

 Accions de suport a la definició del projecte professional i objectiu laboral, amb suport a la planificació de 
l’itinerari individual d’inserció i facilitar recursos per atendre la necessitat laboral puntual. 

 Adaptació de metodologies d’intervenció, segons les característiques del participants i les demandes del 
mercat de treball. 

 Disseny, implementació i avaluació de formació específica de curta durada, orientada als sectors amb 
demanda, amb una part teòrica i una de pràctiques laborals, com a valor afegit per a consolidar 
l’aprenentatge pràctic i, alhora, esdevenir una oportunitat per a la incorporació al mercat laboral a curt o mig 
termini, al mateix temps que s’augmenten les competències laborals i, en conseqüència, les possibilitats 
d’inserció.  

 Promoció i suport a la formació i/o pràctiques formatives, com a mitjà d’apropament al mercat laboral i 
millora de l’ocupabilitat.  

 Derivació al Club de Feina dels usuaris atesos que compleixen els 30 anys, realitzant un acompanyament i 
seguiment fins a la total vinculació al nou servei referent.  

 Actualització dels perfils exigibles en el mercat de treball i els disponibles en el barri de la Mina, amb 
accions de prospecció específica per als joves dels itineraris del servei en coordinació amb prospecció.   

 Millora de la qualitat del servei a partir del grau de satisfacció dels participants. 

Resultats esperats 

Participants: 110 

Joves vinculats a itineraris individualitzat d’inserció: 95 

Insercions: 35% 

Manteniment inserció: 25% 

Pràctiques laborals: 15% 

Inserció formativa: 15% 

Qüestionaris de satisfacció formalitzats: 80% 

 Participació comunitària: 2 activitats comunitàries organitzades per el Consorci o el mateix Servei.  

Gestió 

Període d’execució: de l’1 de gener al  31 de desembre de 2018. 

Import: 66.700,00 € (IVA exclòs). 

Contracte menor previ al contracte de serveis, entitat: Òptima, Assessorament i Formació, SL 
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Programa Itineraris d’inserció per a persones amb malaltia mental: Accés 

Pressupost Consorci 63.800,00 € sense IVA 

Descripció  
La contractació del servei la gestió d’Itineraris d’inserció per a persones amb malaltia mental, recurs específic 
de la Xarxa de serveis d’inserció sociolaboral del Consorci. 

Destinataris 
Tota la població en edat laboral amb problemes de salut mental, que puguin incorporar-se al mercat laboral 
protegit i/o ordinari. 

Objectiu 

Afavorir la inserció de les persones amb trastorn mental del barri de la Mina, facilitant el desenvolupament dels 
recursos personals i l’autonomia personal, la implicació i responsabilització, incidint en els aspectes emocionals, 
personals, familiars, culturals, econòmics i socials. 
 Organitzar accions grupals prelaborals i laborals, de diferents perfils, per fomentar l’adquisició d’hàbits 

sociolaborals en una situació de simulació de treball. 
 Realitzar tutories individuals de vinculació al servei i a la xarxa de salut, amb entrevistes de seguiment del 

procés d’adquisició d’actituds i hàbits bàsics, entrevistes familiars de suport al procés. 
 Promoure l’accés a la xarxa de recursos d’inserció laboral protegida de la pròpia entitat i als recursos 

protegits d’altres entitats de salut mental. 
 Fer suport a la derivació que arriba des de la xarxa d’atenció primària especialitzada en la detecció de 

casos, situacions, avaluació i el procés de l’itinerari de les persones: Serveis socials, Centres salut mental, 
Xarxa salut mental, Xarxa laboral, … 

 Realitzar seguiment dels processos d’inserció dels participants durant els 6 mesos següents. 
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Metodologia 

 Vinculació de les persones participants a la Xarxa de salut. 
 Adaptació de metodologies d’intervenció i dels itineraris individualitzats, a partir de les característiques 

psicosocials dels participants i les demandes del mercat de treball. 
 Procés d’inserció laboral i formatiu, des del preformatiu i prelaboral fins a la inserció en l’empresa protegida 

i/o ordinària. 
 Accions de coordinació amb la Xarxa de salut, Serveis socials, Centre d’atenció primària, per una 

intervenció integrada i coordinada amb els agents referents. 
 Realització d’entrevistes individuals i familiars, segons les necessitats i el suport de l’entorn immediat. 
 Actualització dels perfils exigibles en el mercat de treball i dels disponibles al barri de la Mina, accions de 

prospecció especialitzada des de la pròpia entitat, d’acord a la Llei d’integració social i sensibilització al 
teixit empresarial. 

 Millora de la qualitat del servei, a partir del grau de satisfacció dels participants. 

Resultats esperats 

Participants: 60 

Participants vinculats a itineraris individualitzat d’inserció:40 

Insercions: 35% 

Manteniment inserció: 20% 

Inserció formativa: 15% 

Qüestionaris de satisfacció formalitzats: 95% 

Participació comunitària: 2 activitats comunitàries organitzades per el Consorci o el mateix Servei. 

Gestió 

Període d’execució: de l’1 de gener al 31 de desembre de 2018. 

Import: 63.800,00 € (IVA exclòs). 

Contracte menor previ al contracte de serveis, entitat: Associació JOIA 
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Programa Itineraris d’inserció sociolaboral per a persones amb problemes de drogodependències: Situa’t 

Pressupost Consorci 61.000,00 € sense IVA 

Descripció  
La contractació del servei la gestió Itineraris d’inserció sociolaboral per a persones amb problemes de 
drogodependències, recurs específic de la Xarxa de serveis d’inserció sociolaboral del Consorci. 

Destinataris Població en edat de treballar, en procés de tractament o abstinència per drogodependències.  

Objectiu 

Desenvolupar un procés de motivació, assessorament i acompanyament a la inserció sociolaboral de persones 
drogodependents, en procés de tractament o en seguiment, per dotar-los dels recursos necessaris per iniciar els 
seus itineraris d’integració sociolaboral personalitzats, que les capacitin per a la seva incorporació al món 
laboral. 
 Dirigir un taller prelaboral orientat al sector dels manipulats, on desenvolupar hàbits sociolaborals, en una 

simulació de treball productiu. 
 Desenvolupar mòduls d’habilitats sociolaborals, mesures de seguretat i higiene, control de l’estrès i 

tècniques de recerca de feina, adaptades a les característiques del col·lectiu. 
 Realitzar tutories individuals de vinculació al servei i a la xarxa de salut, amb entrevistes de seguiment del 

procés d’adquisició d’actituds i hàbits bàsics i suport al procés. 
 Fer suport i coordinació en la derivació des del Centre d’atenció social i de la xarxa de salut en la detecció 

de casos i situacions, i en l’avaluació i procés dels itineraris individuals: Serveis socials, Xarxa laboral, … 
 Promoure la igualtat d’oportunitats en l’accés al mercat de treball protegit i/o ordinari. 
 Fer el seguiment dels processos d’inserció dels participants durant els 6 mesos següents. 
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Metodologia 

 Adaptació de metodologies d’intervenció, segons les característiques psicosocials dels participants. 
 Desenvolupament de competències socials per mitjà de l’aula taller (activitats sector manipulatiu) 
 Accions educatives i/o formatives, per augmentar els recursos personals i socials dels participants. 
 Procés d’inserció, des de accions prelaborals fins a la inserció en l’empresa protegida i/o ordinària. 

- Accions prelaborals i laborals de suport per a la construcció d’itineraris individualitzats a partir de les 
característiques psicosocials dels participants. 

- Anàlisi de les oportunitats de treball, per als perfils que presenten els participants. 
 

 Seguiment tutelat constant, de cadascuna de les persones que participen al programa, en coordinació amb 
la Taula de drogues de l’Ajuntament de Sant Adrià i la Xarxa de Salut del territori. 

 Col·laboració i coordinació amb el servei de prospecció de la Xarxa laboral, en accions de sensibilització del 
teixit empresarial envers el col·lectiu.  

 Millora de la qualitat del servei, a partir del grau de satisfacció dels participants. 

Resultats esperats 

Participants: 30 

Persones vinculades a l’aula Taller: 15 

Persones vinculades només a Itineraris individuals d’inserció: 5 

Inserció laboral: 15% 

Manteniment inserció: 15% 

Inserció formativa: 20% 

Qüestionaris de satisfacció formalitzats: 100% 

Participació comunitària: 2 activitats comunitàries organitzades per el Consorci o el mateix Servei. 

Gestió 

Període d’execució: de l’1 de gener al 31 de desembre de 2018. 

Import: 61.000,00 € (IVA exclòs). 

Contracte menor previ al contracte serveis, entitat: IPPS Fundació. 
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Programa Itineraris d’inserció específic per a dones 

Pressupost Consorci 65.730,00 € sense IVA 

Descripció  

 
Contractació del servei de gestió d’itineraris d’inserció específics per a dones, de la Xarxa de serveis d’inserció 
sociolaboral del Consorci del barri de la Mina, de suport, acompanyament i seguiment a la inserció sociolaboral 
per a dones del barri de la Mina, especialment gitanes. 
 

Destinataris 
Dones del barri de la Mina en edat laboral, derivades des del Servei d’Informació i Orientació Laboral, amb 
necessitats de suport i acompanyament en el seu procés d’inserció sociolaboral  

Objectiu 

 
Millorar l’ocupabilitat de les dones, mitjançant el projecte professional i el desenvolupament de competència 
professional, afavorint la incorporació laboral de les dones i fomentant la consolidació de la inserció, per mitjà 
de la promoció i manteniment del lloc de treball. 
 

 Definir el projecte professional abans de què hi hagi una necessitat d’immediatesa, via per a què les joves 
iniciïn un procés laboral, per motivació personal, que ajudi a la seva consolidació en el mercat de treball. 

 Fer suport a la formació i al procés de manteniment i promoció en el lloc de treball. Generació d’objectius a 
mig i llarg termini que potenciïn el creixement professional. 

 Realitzar l’acompanyament en el procés de recerca de feina que respongui a unes necessitats immediates, 
valorant-ne les conseqüències, treballant per minimitzar els efectes i proporcionant eines i suport per 
promoure el canvi. 

 Fer el seguiment dels processos d’inserció de les participants durant els 6 mesos següents. 
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Metodologia 

 Accions de suport a la definició del projecte professional i l’objectiu laboral: planificació de l’itinerari 
individual d’inserció i facilitar recursos per atendre la necessitat laboral puntual. 

 Adaptació de metodologies d’intervenció, segons les característiques de les participants i les demandes 
del mercat de treball. 

 Disseny, implementació i avaluació de formació específica de curta durada, orientada als sectors amb 
demanda. Amb una part teòrica i una de pràctiques laborals, com a valor afegit, i per a consolidar 
l’aprenentatge pràctic i esdevenir una oportunitat per la incorporació al mercat laboral a curt o mig termini, 
perquè al mateix temps augmenti les competències laborals i, en conseqüència, les possibilitats 
d’inserció.  

 

 Actualització dels perfils exigibles en el mercat de treball i els disponibles en el barri de la Mina, amb 
accions de prospecció específica per als joves dels itineraris del servei en coordinació amb el servei de 
prospecció. 

 Millora de la qualitat del servei, a partir del grau de satisfacció dels participants. 

Resultats esperats 

Participants: 110  

Dones vinculades a itineraris individualitzat d’inserció: 95 

Derivacions al Club de Feina amb acompanyament i seguiment fins la vinculació: 10% 

Inserció laboral: 35% 

Manteniment de la inserció: 20% 

Pràctiques laborals: 15% 

Inserció formativa: 15% 

Qüestionaris de satisfacció formalitzats: 80% 

Participació comunitària: 2 activitats comunitàries organitzades per el Consorci o el mateix Servei. 

Gestió 

Període d’execució: de l’1 de gener al 31 de desembre de 2018. 

Import: 65.730,00 € (IVA exclòs) 

Contracte menor previ al contracte de serveis, entitat: Surt Fundació de Dones, Fundació Privada 
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Objectius específics de l’àmbit d’actuació: 
1. Promoure el joc com element integrador. 
2. Seguir impulsant projectes de prevenció per a la petita infància. 
3. Promoure la imatge del parc com espai adient per a la convivència ciutadana. 
4. Consolidar el servei lúdic-socioeducatiu del parc com un element integrat en el conjunt de dinàmiques de la 

comunitat del barri de la Mina i de l’entorn més immediat. 
5. Millorar l’autonomia de les famílies, incrementant les seves habilitats i competències personals. 
6. Incrementar les capacitats periantals de les famílies a partir de la seva implicació i participació en les activitats 

socioeducatives per a mares i pares. 
7. Afavorir el desenvolupament i la criança positiva dels infants de 0-6 anys. 

Conciliació de la vida familiar i laboral 

Programes desenvolupats en l’àmbit de la conciliació de la vida familiar i laboral 

1. La Capsa dels Jocs (Servei  familiar lúdic socioeducatiu al parc del Besòs) 
2. Fem Família (Servei comunitari d’orientació i atenció a les famílies). 
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Programa Espai socioeducatiu lúdic familiar: La Capsa dels Jocs 

Pressupost Consorci: 62.000,00 € sense IVA 

Descripció  

Es tracta d’un mòdul prefabricat ubicat a l’extrem nord-est del Parc del Besòs que ofereix préstec de jocs i 
joguines a les famílies amb infants per jugar-hi a l’entorn. També es contempla el préstec a casa per a les 
famílies que hi tenen una assistència habitual. Alhora hi ha una programació diària d’activitats dinamitzades per 
un equip d’educadores (tallers de manualitats, xerrades, jocs col·lectius, esportius i de taula, sortides, danses, 
contes, participació comunitària...) Se’n fa difusió a través del web: www.barrimina.cat , cartells i xarxes socials. 
La Capsa dels Jocs s’ha incorporat aquest any a la xarxa SOAF (Serveis d’Orientació i Atenció a Famílies) del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat. 

Destinataris Famílies amb infants d’edats compreses entre els 0 i els 12 anys. 

Objectiu 

 
1. Fomentar i consolidar les relacions familiars utilitzant el joc i les activitats lúdiques organitzades per 

desenvolupar vincles afectius i fer descobrir el gaudi conjunt entre els diversos membres de la família. 
2. Apropar el públic familiar al parc del Besòs per gaudir de l’esbarjo, les activitats a l’exterior i la participació en 

jocs col·lectius i cooperatius a l’entorn de La Capsa dels Jocs. 
3. Promoure el parc com a espai adient per al temps de lleure familiar, la convivència i l’organització d’activitats 

comunitàries per al conjunt del barri de la Mina. Posant en valor el potencial d’aquest parc de 115 hectàrees. 
4. Facilitar la integració social i participació d’aquestes famílies en la vida col·lectiva i ciutadana. 
5. Detectar casos, especialment, en el desenvolupament dels infants, susceptibles de ser atesos per serveis 

específics i/o problemàtiques de risc que són de l’àmbit dels serveis socials, per, en tots ells, gestionar-ne la 
seva derivació des de la col·laboració amb aquests serveis d’atenció primària. 

6. Fer suport a les famílies, respondre a les seves necessitats i informar-les dels recursos al seu abast. 
7. Contribuir a la bona convivència i l’intercanvi intercultural de les famílies, cada cop més present. 
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Metodologia 

1. Les activitats organitzades i dinamitzades per l’equip d’educadores es fan en horari extraescolar de dimarts 
a divendres i cap de setmana. Treballem la capacitació social i cultural en el temps de lleure familiar. 

2. El programa dinamitzat d’activitats diàries contempla l’educació en valors, el respecte i la sensibilització pel 
medi ambient, el foment de la convivència i el coneixement sociocultural del nostre entorn. 

3. El servei de préstec de jocs i joguines fomenta entre els infants i les seves famílies el saber compartir, la 
cura del material comú, la confiança i el respecte per l’altre. 

4. El treball comunitari dins la xarxa d’entitats i serveis del barri estableix la coneixença necessària per 
fomentar la participació de les famílies en projectes col·lectius que busquen la cohesió social, la convivència 
i el foment del civisme. 

5. Equilibri i alternança entre l’atenció general al grup a través dels jocs i propostes col·lectives, i l’atenció 
personalitzada i individualitzada que possibilita la coneixença diària amb moltes d’aquestes famílies en un 
entorn obert i relaxat. 

6. Coordinació amb els agents del territori per a una intervenció integral gràcies al treball comunitari en xarxa 
del Projecte educatiu de barri (pebMINA). 
 

Resultats esperats 

Participants nens i nenes: 500 

Participants famílies: 200. 

Derivacions famílies a altres recursos, serveis socials, educatius o de salut: 60 

Participants en festes i actes comunitaris: 250 

Qüestionaris de satisfacció: 80% 

Gestió 

Període d’execució: de l’1 de gener al 31 de desembre de 2018. 

Import: 62.000,00 € (IVA exclòs). 

Contracte menor previ al contracte de serveis, entitat: Suara Cooperativa 
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Programa Servei Comunitari d’Orientació i Atenció a les Famílies: Fem Família 

Pressupost Consorci: 88.242,42 € sense IVA 

Descripció  

Servei iniciat el mes d’abril de 2017 per donar resposta a les necessitats de les famílies que es troben en l’etapa 
de criança de la canalla i consolidació del nucli familiar, tot reforçant les figures de la mare i el pare. També hi 
poden assistir la resta dels membres (germans més grans, avis, i tiets). Perquè s’entén que també participen en 
el procés de creixement de l’infant 
Està ubicat en un pis nou del carrer Neus Català del barri de la Mina. Del servei i de les seves activitats se’n fa 
difusió a través del web www.barrimina.cat , cartells i xarxes socials. 
Fem Família s’ha incorporat aquest any a la xarxa SOAF (Serveis d’Orientació i Atenció a Famílies) del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat. 

Destinataris 
Famílies en període de criança d’infants entre el 0 i els 6 anys. Especial atenció a parelles adolescents o molt 
joves. Obert a la resta de membres de la família. 

Objectiu 

1. Afavorir el benestar familiar i social d’aquestes famílies, especialment, si es tracta de parelles 
adolescents o molt joves. 

2. Prevenir les situacions en risc d’exclusió amb una intervenció socioeducativa i l’orientació a les famílies. 
3. Acompanyar professionalment el desenvolupament i la criança positiva dels infants de 0 a 6 anys. 
4. Potenciar l’autonomia integral del grup familiar, fent aflorar i desenvolupar, a més, de les habilitats 

parentals, també capacitats dels àmbits personal, social, laboral i cultural. 
5. Promoure la participació de les famílies en la vida comunitària per reforçar la cohesió social, el sentit de 

pertinença i la implicació en l’entorn del barri, oferint i organitzant espais comunitaris de relació. 
6. Vetllar pels processos d’escolarització. 
7. Generar dinàmiques familiars saludables. 
8. Reduir les situacions de crisi i desorientació de les famílies a partir d’una atenció individualitzada. 
9. Oferir un espai compartit a les famílies amb infants de 0 a 6 anys. 
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Metodologia 

1. El treball amb les famílies es fa de dilluns a divendres en horari de matí de 9.30 a 13 hores i les tardes de 
dilluns, dimecres i divendres de 17 a 19 hores. 

2. Via d’entrada: entrevista individualitzada amb la família per aprofundir en la seva realitat, recollir 
demanda de necessitats, establir un pla de treball i fixar un compromís d’assistència al servei. 

3. Treball d’acompanyament i orientació a partir de la proposta d’un ventall divers de dinàmiques i activitats 
que permetin crear un clima de confiança i les eines per abordar objectius individuals i de grup. 

4. Desenvolupar un programa de formació i assessorament en criança positiva per a les famílies amb 
infants de 0 a 6 anys que abordi les qüestions que els preocupen i interessen.  

5. Harmonitzar el treball que proposa l’equip d’educadors, en funció de les necessitats detectades, amb les 
demandes i suggerències de les famílies. Promovent que aquestes siguin agents actius del projecte. 

6. Davant la detecció de casos susceptibles de ser atesos per serveis específics i/o serveis socials, 
gestionar la derivació corresponent comptant amb els recursos del territori. 

7. Afavorir la creació de xarxes d’autoajuda entre els participants, i amb altres entitats i serveis del barri. 
8. Participar activament en el conjunt d’activitats i propostes de desenvolupament i dinamització comunitària 

del barri organitzades per altres serveis o entitats que puguin ser d’interès pels usuaris del recurs. 
9. Coordinació amb els agents del territori per a una intervenció integral gràcies al treball comunitari en 

xarxa del Projecte educatiu de barri (pebMINA). 

Resultats esperats 

Participants nens i nenes: 50 

Participants famílies: 25. 

Derivacions famílies a altres recursos, serveis socials, educatius o de salut: 20 

Participar en festes i actes comunitaris: 10 

Qüestionaris de satisfacció: 80% 

Gestió 

Període d’execució: del 1 de gener al 31 de desembre de 2018. 

Import: 88.242,42 € (IVA exclòs). 

Contracte de serveis. Entitat: Suara Cooperativa 
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Objectius específics del àmbit d’actuació:  
1. Millorar la xarxa d’activitat econòmica en el propi barri.  
2. Fomentar la contractació de les persones inscrites en la borsa de treball dels dispositius laborals del territori 
3. Crear noves activitats econòmiques que donin resposta als canvis i necessitats del nou entorn urbà. 
4. Fomentar l’autoocupació. 
5. Dinamitzar el teixit comercial. 
6. Facilitar eines i instruments suficients per millorar l’activitat comercial i de serveis. 

Desenvolupament econòmic local 

Programes desenvolupats en l’àmbit del desenvolupament econòmic local 

 

1. Dinamització comercial 
2. Prospecció d’empreses 
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Programa Dinamització comercial. 

Pressupost Consorci 19.950,00 € sense IVA 

Descripció  

La contractació d’un servei de suport per a la dinamització dels comerços i de l’Associació de Comerciants amb 
accions que ajudin a millorar la imatge de competitivitat dels comerços del barri de la Mina. 
Dinamitzar els diferents comerços del territori, per tal d’adequar-se a les necessitats del barri en el conjunt de 
les transformacions socials i urbanístiques. Realitzar actuacions que facilitin la millora del comerç de proximitat. 
Treballar conjuntament amb l’Associació de comerciants per aconseguir la participació de tot el comerç del barri 
i així aconseguir un canvi real amb tots els implicats. 

Destinataris Tots els comerços del barri i a l’Associació de Comerciants 

Objectiu 

Donar suport i assessorament en tots aquells aspectes que ajudin als comerciants a tenir un comerç adequat 
als canvis que avui esta experimentant el barri de la Mina. L’adequació del comerç passa per una presa de 
consciència, tant en la gestió com en la millora del establiment, i en la especialització del comerç de proximitat. 
 

1. Coordinació amb l’administració local. 
2. Enfortir l’Associació de Comerciants. 
3. Generar sinergies comercial per apropar el comerç a la població del barri. 
4. Promoure un comerç de qualitat. 
5. Sensibilitzar els comerciants envers la seva implicació en el canvi i en el Pla de transformació. 
6. Mantenir actualitzat el mapa dels comerços del barri de la Mina. 
7. Dinamitzar campanyes comercials conjuntament amb altres entitats i serveis del barri. 
8. Donar suport i assessorament a l’Associació de Comerciants. 
9. Diversificació del comerç de proximitat. 

10. Generar nova ocupació. 
11. Treballar per la vinculació directe dels comerços del barri amb l’associació. 
12. Actualització i modernització del comerç del barri. 
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Metodologia 

El servei es durà a terme, com a mínim, de dilluns a divendres, i participarà en les activitats del territori o 
proposarà activitats escaients per al treball comunitari. 
 

 Elaboració de sistemes de registre i de documentació per obtenir i mantenir la informació actualitzada, 
envers:  

- El mapa de comerços del barri de la Mina. 
- Els canvis que s’observin als comerços de manera sistematitzada i actualitzada. 
- Accions i tasques desenvolupades i el seu seguiment. 
 

 Programació, mínim, de tres campanyes de dinamització amb els comerços del barri. 
 Foment de la implicació i participació dels comerços amb accions de desenvolupament comunitari. 
 Desenvolupament d’accions de difusió per donar a conèixer el servei en el seu àmbit d’influència fent 

difusió dels seus serveis i activitats. 
 Impulsar com a mínim dues actuacions comunitàries des de l’Associació. 
 Mantenir reunions periòdiques amb l’Ajuntament. 
 Mantenir reunions periòdiques amb els cossos de seguretat. 

Resultats esperats 

Donar atenció als comerços del barri, en un mínim de 50. 

Participar en un mínim de 3 activitats comunitàries. 

Impulsar un mínim de 3 activitats a proposta dels comerciants. 

Participar en un 60 % de les coordinacions establertes dins la dinàmica del Pla de Transformació del barri. 

Gestió 

Període d’execució: de l’1 de gener al 31 de desembre de 2018. 

Import: 19.950,00 € (IVA exclòs). 

Contracte menor previ al contracte de serveis, entitat: IPPS Fundació 
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Programa Prospecció d’Empreses 

Pressupost Fons de Prestació – Catàleg de Serveis 2018 de la Diputació de Barcelona: 86.135,04€ 

Descripció  
Sensibilització i foment de la responsabilitat social del teixit empresarial envers el Pla de Transformació del barri 
de la Mina, mitjançant la col·laboració amb la Xarxa de serveis d’inserció sociolaboral. 

Destinataris La població del barri en edat laboral i el teixit empresarial de Barcelona. 

Objectiu 

Prospectar i sensibilitzar el sector empresarial, dels municipis veïns al barri de la Mina, per vincular-los al Pla de 
transformació del barri i oferir oportunitats d’accés al mercat de treball, en igualtat de condicions, a la població 
de la Mina. 
 Detectar els sectors i llocs de treball que siguin adients amb els perfils laborals disponibles a la Mina. 
 Promoure la generació de convenis de col·laboració amb el teixit empresarial, vinculant les empreses als 

programes d’inserció del territori. 
 Fomentar la contractació de les persones  ateses a la Xarxa de  Serveis d’Inserció Sociolaboral  
 Implicar les empreses amb la qualificació de les persones participants en processos formatius acollint-los en 

pràctiques laborals 
 Cercar nous mercats laborals. 
 Obrir la prospecció d’empreses al territori català. 

Metodologia 

 Establiment de convenis de col·laboració entre el Consorci i les empreses com a mesura per la consolidació 
de la implicació del sector empresarial en el desenvolupament dels itineraris de inserció sociolaboral. 

 Oferiment informació i assessorament a les empreses envers: 
- Borsa de treball. 
- Preselecció dels candidats que millor s’adaptin als requisits de les empreses. 
- Formació específica adaptada al lloc de treball. 
- Completar amb les pràctiques laborals amb l’empresa. 
- Seguiment personalitzat del treballador. 
- Adaptació i manteniment del lloc de treball. 
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Metodologia 

 Reunions periòdiques dels serveis de la xarxa laboral: 
- Per fomentar la participació i dinamització. 
- Compartir els recursos i experiències com a metodologia de treball en xarxa. 
- Establir metodologies conjuntes. 

Resultats esperats 

Número d’ofertes gestionades: 115 
Convenis d’acolliment en pràctiques formatives i /o estades en empreses: 40 
Convenis de col·laboració signats amb empreses: 15 
Empreses contactades: 130 

Gestió 

Període execució: 27 de març al 31 de desembre de 2018 

Import: 86.135,04€ 

Consorci del barri de la Mina 
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Objectius específics del àmbit d’actuació. Cal seguir donant suport al treball associatiu existent i afavorir una millor 
interrelació entre aquest i la pròpia administració. 
 

S’han de millorar els mecanismes d’informació i comunicació per tal d’aconseguir una major implicació i participació. 
 

1. Reforçar les organitzacions veïnals i els projectes de les entitats. 
2. Seguir vinculant el teixit associatiu amb el PTBM. 
3. Propiciar espais d’intercanvi i relació social entre entitats i persones. 
4. Seguir treballant de forma sistemàtica per informar el barri.  
5. Seguir articulant i implicant el conjunt de tècnics i serveis del barri en el PTBM. 
6. Treballar de forma conjunta el procés de seguiment social del PTBM amb tots els agents implicats del territori. 

Participació i desenvolupament comunitari 

Programes desenvolupats en l’àmbit de participació i desenvolupament comunitari 

 

1. Desenvolupament comunitari. 
2. Suport tècnic i econòmic a les entitats del barri. 
3. Pla de comunicació. 
4. Suport a la comunitat gitana. 
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Projecte Desenvolupament Comunitari 

Pressupost Consorci. 

Descripció  
Creació d’un marc de consens amb objectius i metodologia compartida entre tots els agents implicats en el Pla de 
Transformació. 

Destinataris Tots els agents implicats en el Pla de transformació. 

Objectiu 

 Informar, posar en relació i coordinar les diferents línies d’acció i programes del Pla de transformació. 
 Desenvolupar una visió global del procés. 
 Crear una organització participativa i operativa que, a més s’ajusti als plantejaments del Pla de transformació 

social. 
 Establir sistemes de coordinació tècnica de totes les administracions implicades en el Pla de transformació. 
 Suport immediat del procés comunitari, especialment generació i consolidació del teixit veïnal. 
 Compartir la informació, analitzar les noves necessitats i cercar formes de coordinació que permetin una major 

eficàcia. 
 Creació d’un procés inclusiu de tots els agents. 

Metodologia 

En buscar assegurar la visió global i la transversalitat del treball conjunt des de la feina quotidiana i individual. En 
base a aquest principi es dibuixa un organigrama per nivells: 
 

- Comissions: 
1. Espai Públic, Educació Cívica, Ordenances i Seguretat. 

Composició: Associació de Veïns/es de la Mina, Plataforma d’entitats i veïns/es del barri de la Mina, 
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs -Policia Local, Responsable d’Espai Públic, Responsable de la Neteja 
Municipal, Consorci del barri de la Mina i Mossos d’Esquadra. Treball conjunt en la sensibilització i l’educació 
en el civisme. Marcar pautes coercitives i prioritzar-les.  

2. Projecte Educatiu i Pla educatiu de barri. 
Composició: Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, Consorci del barri de la Mina, Associació de veïns/es del 
barri de la Mina, Plataforma d’Entitats i Veïns/es de la Mina, Centres educatius del territori i entitats del barri 
que treballant amb infants i joves. La seva funció es vetllar per l’ inclusió dels infants en la plena normalitat, 
assegurant l’aprofitament escolar i l’assistència a classe, evitant les situacions de risc en l’aprenentatge i en 
el desenvolupament de la personalitat. Treballar per els drets en els infants i adolescents. Donar suport a les 
activitats que afavoreixin l’èxit escolar dels nens i nenes. 
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Metodologia 

3. Xarxa laboral. 
Com a xarxa laboral del territori aglutina a tots els programes estrictament laborals tan municipals com del 
Consorci del barri de la Mina, es plantegen estratègies comunes, metodologies, línees de treball i coherència 
entre els objectius , les accions i els indicadors. També hi participen l’Associació de Veïns/es del barri de la 
Mina i la Plataforma d’Entitats i Veïns/es de la Mina. 

4. Xarxa de Salud Mental. 
És a nivell de tot el municipi i participen el Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, 
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i les entitats del municipi que treballen o presten servei en aquest àmbit 
a més del Consorci del barri de la Mina.  

5. Taula de Drogues. 
Com a Xarxa de Serveis de Salut hi participen: Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Sant Adrià de 
Besòs, Consorci del barri de la Mina i entitats veïnals. Es  proposa un pla d’actuació anual treballant des de la 
transversalitat . 

6. Seguiment del projecte integral del bloc de Venus: 
Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, Consorci del barri de la Mina i Associació de 
veïns. Es planteja una tasca de reflexió per acordar línees de treball i metodologies conjuntes dels agents 
implicats. 

7. Taules d’inclusió:  
Es un espai de reflexió i treball conjunt entre administració i agents socials amb l’objectiu final de sumar 
esforços per millorar la resposta a la ciutadania en rics d’exclusió social.  

Resultats esperats 
40 reunions 

15 propostes 

Gestió 

Període d’execució: de l’1 de gener al 31 de desembre de 2018 

Import: Estructura Personal Consorci  

Consorci del barri de la Mina 
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Programa 
Subvenció Genèrica. Suport tècnic i econòmic a les entitats del barri – Àmbit de Participació i desenvolupament 
comunitari. 

Pressupost  

Descripció  

Aprovades les bases i la convocatòria de Subvenció Genèrica de 2018 per a la concessió de subvencions a 
entitats sense ànim de lucre que duguin a terme actuacions cíviques, socials, educatives, culturals i lúdiques i 
esportives en el barri de la Mina a Sant Adrià de Besòs i que promou el Consorci del barri de la Mina. 
La quantia màxima disponible pel 2018 és de 60.000€ per a subvencions d’actuacions. 
La concessió de subvencions estarà supeditada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos 
del Consorci del barri de la Mina per a l’any 2017. 
El Consorci del barri de la Mina podrà subvencionar parcialment (com a màxim amb el 75%) aquells projectes 
relatius a les accions següents: 

a) Actuacions cíviques i socials. 
b) Actuacions educatives. 
c) Actuacions culturals. 
d) Actuacions lúdiques. 
e) Actuacions esportives 

Destinataris 
Poden ser entitats beneficiàries de la subvenció les entitats sense ànim de lucre que estiguin legalment 
constituïdes i inscrites en el registre corresponent quan s’exigeixi per portar a terme l’activitat subvencionada i 
estiguin establertes o representades habitualment a Catalunya. 

Objectiu 

- La millora de la qualitat de vida, la prevenció dels processos d’exclusió social. 
- La promoció de la igualtat d’oportunitats d’infants, joves i adults, del barri de la Mina de Sant Adrià del Besòs, 

que portin a terme entitats sense ànim de lucre, d’acord amb els requisits que s’estableixen en aquestes 
bases. 

- Contribuir al desenvolupament humà i comunitari, el reforç d’habilitats personals i socials, la lluita contra la 
discriminació, la millora de la convivència, la comunicació i les relacions socials i la lluita contra l’exclusió 
social, al barri de Mina. 
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Metodologia 

- El procediment ordinari de concessió de subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva. 
- L’òrgan instructor del procediment serà el Cap de l’Àrea social del Consorci del barri de la Mina. L’òrgan 

instructor serà l’encarregat de realitzar d’ofici quantes actuacions estimi pertinents per a la determinació, 
coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals s’ha de formular la proposta de resolució. 

- La valoració i tramitació de les subvencions correspon a la Comissió d’avaluació del Consorci del barri de la 
Mina, constituït per la gerència o en qui delegui, un representant de la Generalitat de Catalunya, un de 
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, un de la Diputació de Barcelona i un de l’Ajuntament de Barcelona. 

- La Comissió d’avaluació del Consorci del barri de la Mina un cop examinades i valorades les sol·licituds 
presentades, emetrà un informe en el que es concreti el resultat de la valoració. 

- L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió d’avaluació formularà proposta de 
resolució que no crearà cap dret a favor de l’interessat, mentre no li sigui notificada la resolució de la 
concessió per l’òrgan competent. Aquesta proposta de resolució serà elevada a la Comissió Executiva. 

- Contra la resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar, en el termini d’un mes a comptar 
des de l’endemà de la seva notificació, recurs d’alçada davant del Consell de Govern en els termes que 
estableixen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions. 

Resultats esperats 

Activitats realitzades: 30 

Dones ateses: 80 

Participants: 700 

Gestió. 

Període d’execució: de l’1 de gener al 31 de desembre de 2018. 

Import: Pendent d’ aprovació. 

Subvenció Genèrica: Consorci del barri de la Mina 
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Programa Pla de Comunicació 

Pressupost Consorci 

Descripció   Mantenir informada la comunitat de la Mina i la població en general sobre el desenvolupament del Pla de 
Transformació . 

Destinataris Tota la població del barri de la Mina i la població en general.  

Objectiu 

 Fomentar la participació i implicació de la comunitat del barri en la seva transformació, a través de la 
informació i la difusió de l’evolució del Pla, i de la vida associativa del barri. 

 Desmuntar la imatge negativa que socialment té la Mina a causa de les seves circumstancies històriques, 
facilitant la tasca dels mitjans de comunicació per a la difusió d’informació sobre la transformació actual i la 
millora global aconseguida. 

 Treballar en dos àmbits: el de la comunicació pròpiament dita, fent difusió d’informacions i noticies, i el de la 
documentació. 

 Promoure que els professionals dels mitjans de comunicació tinguin contacte de primera mà amb l’actual 
realitat del barri perquè puguin, així donar-la a conèixer. 

 Una correcta cobertura informativa sobre els treballs del Pla de transformació té un efecte sanejador en el 
conjunt de la societat, que en general desconeix l’abast real dels canvis que s’hi ha donat els darrer anys. A 
l’hora que contribueix a augmentar el sentiment d’autoestima de les persones que constitueixen la comunitat 
de la Mina. 

Metodologia 

 Donar servei als mitjans de comunicació i institucions que requereixin informació sobre el Pla de 
Transformació. Facilitant-los notes de premsa, documentació, contactes, fotografies, documents gràfics, ... 

 Col·laborar amb la revista municipal Viure a Sant Adrià, publicació quinzenal de l’agenda digital Anima la 
Mina, sobre les activitats que s’organitzen al barri, o que poden ser d’interès per el veïnat.  

 Realització actualitzada del plànol evolutiu del Pla de Transformació. 
 Manteniment de la pàgina WEB del Consorci del barri de la Mina. 
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Resultats esperats 

Contacte amb mitjans de comunicació: 8 

Realització de publicacions: 12 

Informacions: articles i notes informatives a la pàgina Web del Consorci (www.barrimina.cat): 60 

Presentacions del Pla de Transformació del barri de la Mina a professionals i grups d’estudiants: 10  

Gestió 

Període execució: de l’1 de gener al 31 de desembre de 2018. 

Import: Estructura Consorci 

Consorci del barri de la Mina (Àrea de Comunicació) 
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Programa Suport a la Comunitat Gitana 

Pressupost 12.000,00 € sense IVA 

Descripció  
Atendre i orientar les persones i famílies d’ètnia gitana del barri per tal de canalitzar les necessitats de 
desenvolupament que a diferents nivells puguin presentar, posar-les en relació al conjunt del Pla de 
transformació del barri i facilitar la seva plena incorporació i desenvolupament en el procés de millora del barri. 

Destinataris Tota la població d’ètnia gitana del barri. 

Objectiu 

D’una banda, informar i orientar a famílies gitanes sobre recursos i prestacions socials, legals, o temes 
personals i familiars de la vida quotidiana. 
 D’altra banda, la divulgació del coneixement de la cultura gitana tant en actes dins el barri com fora del 

mateix, realitzant accions de mediació entre famílies gitanes i/o entre aquestes i l’administració, segons les 
pautes de mediació de la seva pròpia cultura, i realitzant activitats per a infants i joves en temps de lleure. 
Informar i orientar les famílies gitanes del barri en els recursos, serveis i possibilitats de l’entorn. 

 Establir un procés d’acompanyament quan es consideri convenient. 
 Difondre i aprofundir en el coneixement de la cultura gitana. 
 Orientar als demés serveis i entitats en relació a la cultura gitana 

Metodologia 

 Desenvolupar activitats socioeducatives diverses per al desenvolupament de les capacitats individuals i 
familiars. 

 Realitzar activitats de lleure i educatives a infants i joves del barri, especialment de la comunitat gitana. 
 Destinar un professional de l’entitat que exerceixi de referent i enllaç en totes les coordinacions i activitats 

comunitàries, així com en la planificació i execució de les activitats del centre, en un horari que s’adeqüi a 
les necessitats del propi servei. 

 Participació activa de les persones amb les que es treballi. 
 Coordinació amb agents externs del barri. 
 Projecció externa del servei. 
 Difusió del servei i de les seves propostes. 
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Resultats esperats 

Atenció a persones: 350  

Acompanyament de persones: 70 

Mediacions realitzades: 20 

Participació en activitats comunitàries: 3 

Gestió 

Període execució: de l’1 de gener al 31 de desembre de 2018. 

Import: 12.000,00 € (IVA exclòs). 

Contracte Menor, entitat: Centro Cultural Gitano de la Mina 
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Objectius específics del àmbit d’actuació. Cal seguir reforçant el teixit social i veïnal des de les comunitats d’escales, 
per assolir el compromís amb els bens comuns i millorar en el seu conjunt els nivells de resolució de conflictes i 
problemes. 
 

1. Enfortir les organitzacions veïnals d’escala per aconseguir la seva plena autonomia. 
2. Acompanyar socioeducativament el reallotjament de les famílies afectades pel PERI. 
3. Seguir treballant la responsabilitat veïnal en els espais comuns. 
4. Seguir sensibilitzant i educant per resoldre les actituds incíviques, treballant la responsabilitat. 
5. Donar suport integral als i les veïnes del bloc de Venus en l’actual context. Capacitar en la resolució autònoma 

de conflictes i dificultats generals en la gestió comuna dels afers col·lectius, a través de processos educatius 
d’acompanyament adaptats. 

Millora de la convivència i el civisme 

Programes desenvolupats en l’àmbit de la Millora de la convivència i el civisme 

 

1. Suport i assessorament a les Juntes d’escala, i mediació de conflictes comunitaris. 
2. Projecte d’Intervenció integral en el bloc del carrer Venus  
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Programa Servei de suport i assessorament a les Juntes d’escala, i mediació de conflictes comunitaris  

Pressupost Consorci 68.050,00 € sense IVA 

Descripció 
Acompanyament en el procés de canvi del funcionament de l’organització de les escales i en la resolució de 
conflictes. 

Destinataris Totes les escales del barri de la Mina, excepte l’edifici del carrer Venus (Venus té projecte específic). 

Objectiu 

1. Contribuir a la cohesió social del barri a través del desenvolupament d’hàbits cívics, de l’organització dels 
espais comuns i de la millora de la convivència. 

2. Donar suport tècnic i organitzatiu al conjunt de les comunitats del barri de la Mina. 
 Aprofundir en les responsabilitats de convivència i civisme dels i les ciutadanes envers el seu entorn més 

pròxim, la comunitat de veïns i veïnes, en les relacions humanes, i en el seu comportament. 
 Facilitar la resolució de conflictes existents entre dos o més veïns i veïnes d’una comunitat per raó de 

decisions particulars o comunitàries, així com la gestió d’aquells interessos divergents que puguin existir 
entre les i els veïns amb l’administració pública. 

3. Acompanyar i engegar processos organitzatius als nous blocs del barri de la Mina. 
- Proporcionar la informació necessària per tal de facilitar el trasllat d’habitatge amb les majors garanties. 
- Crear i dotar d’eines organitzatives a les noves comunitats de veïnes i veïns. 
- Fomentar el sentiment de pertinença dels i les veïnes a les noves comunitats. 
- Treballar hàbits de convivència i civisme.  

Metodologia 

- Reunions, visites a domicili, i assemblees. 
- Campanyes de sensibilització, mediació entre veïns, acompanyament, assessorament, recolzament i suport 

en tots els temes relacionats amb l’organització de l’escala . 
 Conèixer la realitat social de la zona d’influència del projecte. 
 Dinamització, assessorament i acompanyament de les Juntes o equips de treball en procés d'organització 

i constitució. 
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Metodologia 

 Formació sistemàtica i adaptada a les possibilitats i necessitats dels veïns, segons problemàtiques, tipus 
de dificultats, i interessos presentats, centrar-ho en tres aspectes bàsics: Gestió de l'escala, dinàmiques 
de grup, formació-informació Pla de Transformació. 

 Elaboració de materials útils i complementaris per a la gestió. 
 Coordinació entre els agents de primera implicació  
 Mediació en conflictes entre veïns que comprometin l'avenç de l'organització veïnal, o conflictes entre la 

Junta/equip de treball i veïns. 
 Desenvolupar un procés socioeducatiu i organitzatiu amb els veïns i veïnes afectats pel reallotjament amb 

la finalitat de capacitar-los per a la coresponsabilitat en l’ús, manteniment i gestió comunitària dels nous 
habitatges. 

Resultats esperats 

Relació d’escales treballades: mínim 80 anuals 

Descripció dels subprojectes endegats: mínim 2 anuals 

Intervencions de mediació: 200 

Intervencions educatives realitzades:70 

Relació d’activitats formatives realitzades: 65 

Derivacions (externes i als serveis del Consorci): 25 

Activitats comunitàries: 40 assemblees, 30 reunions per replans, 80 acompanyaments.   

Obres de millora: 15 

Gestió 

 

Període execució: de l’1 de gener al 31 de desembre de 2018. 
 

Import: 68.050,00 € (IVA exclòs). 

Contracte menor previ al contracte de serveis, entitat: ENCIS 
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Programa Servei d’Intervenció integral en el bloc del carrer Venus del barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs  

Pressupost Consorci 103.077,00 € sense IVA 

Descripció 

El proposar un projecte d’intervenció integral només en els blocs del carrer Venus ve donat per la tasca 
realitzada durant el 2013 per l’equip de juntes d’escala que, en la fase de diagnòstic, va detectar moltes 
problemàtiques socials en el sentit ampli (sanitari, educatiu, social,formatiu, manca d’hàbits normalitzats) i que 
en els objectius i tasques encomanades en el projecte no es podien assumir, doncs el seu treball es centre en 
l’organització de les comunitats d’escala, començant des del replà, i la resolució de conflictes entre veïns/es. Per 
tan tècnicament apostem per la realització d’un projecte específic amb dos tractaments clarament diferenciats, el 
familiar i el comunitari. Aquest projecte treballarà estratègies conjuntes amb tots els agents del territori, i 
especialment, amb serveis socials, sanitat, educació i formació i, inserció laboral per tractar temes concrets de 
famílies problemàtiques i seguiment de casos. 

Destinataris La població dels blocs del carrer Venus. 

Objectius 

- Es tracta de desenvolupar un procés de treball individualitzat amb les famílies, amb la voluntat d’aprofitar la 
força del treball des de la integralitat comunitària i transversalitat de les actuacions que suposa un projecte 
educatiu individualitzat. 

- Intervenir de manera individualitzada per tal de que els i les veïnes assoleixin nivells d’integració a la 
comunitat posant en valor les seves condicions personals i recursos existents al territori. 

- També realitzar un treball des de la comunitat que permeti treballar diferents aspectes des de l’escala on 
viuen, el bloc i el barri, vinculant aquest acompanyament socioeducatiu a la tasca de capacitar els veïns 
per a la coresponsabilitat en l’ús, manteniment i gestió comunitària dels espais col·lectius, i en darrer 
terme, en la millora de la participació i convivència del barri. 

- Realitzar una prospecció permanent dels veïns/es i les seves famílies en risc d’exclusió del bloc: 
- Conèixer les mancances, problemàtica personal, situació social, demandes i expectatives dels veïns/es i 

les famílies en risc.  
- Convertir els tècnics i les tècniques en persones de referència que siguin percebudes pels veïns/es i les 

seves famílies com un recurs proper i accessible. 
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Objectius 

 

- Delimitar les necessitats i també les capacitats de les persones i el seu entorn.  
- Coordinar les accions preventives, de suport i de superació. 
- Disposar dels serveis previstos segons les necessitats i els recursos comunitaris disponibles o que caldrà 

crear/adaptar. 
 

 Realitzar un pla de treball individualitzat que tingui en compte les situacions socials detectades de cadascuna  
de les famílies d’aquest bloc. 
- Oferir als i les famílies activitats formatives. 
- Derivar les persones destinatàries als recursos normalitzats, de formació, informació i organitzacions 

socials. 
- Acompanyar a les famílies en tot el procés 

 

 Contribuir a la cohesió social del barri a través del desenvolupament d’hàbits cívics, de l’organització dels 
espais comuns i de la millora de la convivència. 
- Donar suport tècnic i organitzatiu al conjunt de les comunitats del bloc de Venus. 
- Aprofundir en les responsabilitats de convivència i civisme dels i les ciutadanes envers el seu entorn més 

pròxim, la comunitat de veïns i veïnes, en les relacions humanes, i en el seu comportament.  
- Afavorir la implicació dels veïns i veïnes en l’organització de la comunitat.  
- Treballar hàbits de convivència i civisme en el conjunt de la comunitat. 
- Facilitar la resolució de conflictes existents entre dos o més veïns i veïnes d’una comunitat per raó de 

decisions particulars o comunitàries, així com la gestió d’aquells interessos divergents que puguin existir 
entre les i els veïns amb l’administració pública. 

Metodologia 

Conèixer la realitat social de la zona d’influència del projecte. 
Elaboració i execució d’un pla de treball per a cada persona o família susceptible de ser acompanyada 
(incloent tutories, acompanyaments...). 
Intervenció educativa específica sobre algunes famílies, les dificultats de les quals estiguin situades en la 
manca d'habilitats personals i familiars, per estar a l'altura de les necessitats de convivència establertes. 
Realitzar un treball sistemàtic amb els Serveis socials d’atenció primària. 
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Metodologia 

 

Impulsar una xarxa de serveis del barri per tal d’abordar la realitat de les famílies del bloc de Venus. 
Formació sistemàtica i adaptada a les possibilitats i necessitats dels veïns, segons problemàtiques, tipus de 
dificultats, i interessos presentats, centrar-ho en tres aspectes bàsics:  

- Gestió de l'escala, 
- Dinàmiques de grup 
- Formació-informació del Pla de transformació. 

Elaboració de materials útils i complementaris per a la gestió. 
Coordinació entre els agents de primera implicació: 

- Sanitat 
- Seguretat 
- Educació 
- Formació i inserció 

Coordinació amb agents d'un segon nivell d'incidència (Local). 
Mediació en conflictes entre veïns que comprometin l'avenç de l'organització veïnal, o conflictes entre la 
Junta/equip de treball i veïns. 

Resultats esperats 

Escales treballades: 6 

Relació subprojectes endegats: 2 

Intervencions de mediació :40 

Intervencions educatives realitzades en les comunitats d’escales: 10 

Activitats formatives per la gestió de l’escala: 4 

Plans individualitzats: 80 

Grups per resolució de conflictes: 2 

Derivacions: internes del Consorci 15, Serveis Socials 20, Sanitat 5, Educació 8 i Formació 20. 

Activitats comunitàries: 4 activitats organitzades pel Consorci o pel propi Servei.  

Gestió 

Període execució: d’1 de gener a 31 de desembre de 2018. 

Import: 103.077,00 € (IVA exclòs). 

Contracte menor previ al contracte de serveis, entitat: ENCIS 
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Objectius específics de l’àmbit d’actuació: Cal seguir treballant les actuacions educatives, culturals, sanitàries i 
socials per donar una resposta adequada a la diversitat socioeconòmica, cultural i generacional de la població del 
barri. 
 

1. Fomentar que els pares i les mares assumeixin les seves responsabilitats. 
2. Fer sostenible els recursos dels serveis. 
3. Treballar la diversitat en la intervenció de la franja juvenil cobrint les demandes i necessitats dels diferents 

col·lectius. 
4. Fomentar l’oferta educativa del lleure. 

Suport social i educatiu 

Programes desenvolupats en l’àmbit del suport social i educatiu 

1. Dinamització Juvenil: Espai Jove. 
2. Segones Oportunitats Juvenils. 
3. Suport tècnic i econòmic a les entitats del barri. 
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Programa Dinamització Juvenil: Espai Jove 

Pressupost Consorci 46.820,40 € sense IVA 

Descripció  

Projecte socioeducatiu que promou i acompanya el desenvolupament personal dels adolescents i joves del 
barri de la Mina a través de l’educació en valors i l’autogestió del temps de lleure per part dels propis joves. 
Està ubicat a les sales de les golfes del Casal Cívic La Mina. Del servei de les activitats se’n fa difusió a través 
del web del Consorci www.barrimina.cat , cartells i xarxes socials. 

Destinataris 
S’adreça als adolescents i joves del barri de la Mina d’edats compreses entre els 12 i els 18 anys, tant a través 
de propostes per a tot el col·lectiu, com d’altres específicament dissenyades per a franges d’edat concretes. 

Objectiu 

 
 Oferir als joves un espai acollidor on relacionar-se entre ells i on l’equip d’educadors pugui fer 

l’acompanyament en l’etapa de l’adolescència, moment de canvis, nous reptes i replantejaments. 
 Detectar les seves necessitats i demandes per donar-hi resposta buscant la millor manera i dinàmica. 
 Acompanyar el pas de l’educació primària a la secundària, reforçant el valor de la cultura de l’esforç i 

l’estudi, juntament, amb la importància de completar l’escolarització obligatòria, per tal de garantir un futur 
accés al món laboral. 

 Conèixer la realitat juvenil de la Mina per contribuir a l’empoderament del col·lectiu, perquè així esdevinguin 
ciutadans responsables i compromesos socialment amb la comunitat. 

 Establir mecanismes de participació dels adolescents i joves que coneguin el valor i l’experiència de la vida 
comunitària, necessària per a la cohesió social. 

 Obrir canals de coordinació i col·laboració amb la resta d’entitats, tant del barri com de l’entorn. 
 Recollir les iniciatives dels joves per acompanyar-los en el desenvolupament de les activitats que proposen, 

promovent l’autogestió d’un temps de lleure sociocultural de qualitat. 
 Avaluar les necessitats d’informació dels joves, tant dels que participen activament del servei, com del 

conjunt dels joves del territori, per tal de donar-hi resposta i posar-la al seu abast. 
 Evitar situacions d’exclusió social i vulnerabilitat detectant casos susceptibles de ser atesos per serveis 

específics i/o els serveis socials, gestionant les possibles derivacions.  
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Metodologia 

 Treball de cohesió de grup i l’autoestima de cadascun dels seus membres. A través del vincle 
educador/jove que permet establir límits i corregir conductes, alhora que s’estableix una relació de 
confiança i respecte. 

 Generació de propostes, activitats i dinàmiques (tallers diversos, sortides, cine-fòrum, participació en la 
vida comunitària...) que provoquin interès, motivació i implicació en el grup de joves. Entès com a eina per 
mostrar-los una realitat diversa que els provoqui interrogants, reflexions i el sentit crític.  

 Elaboració de productes comunicatius que serveixin per fer difusió dels temes que els interessen (xarxes 
socials, blog, ràdio o publicacions). Alhora que se’ls educa en seguretat digital per evitar conflictes i perills. 
 

 

Metodologia 

 Establiment d’una estreta col·laboració amb tots aquells agents (centres docents, entitats, institucions,..) 
que desenvolupen accions adreçades a la gent jove en el mateix territori. Participar en diferents xarxes ja 
establertes del territori i fomentar-les. 

 Generació d’estratègies de recerca i d’actualització informativa que possibilitin oferir un servei eficient. 
 Recerca i disponibilitat d’informació relativa a activitats lúdicoculturals, formació, treball, habitatge, sanitat,... 

i abastar tant el que fa referència a les possibilitats que els ofereix el seu entorn immediat com la d’altres 
indrets accessibles per a ells. 

 Treball per projectes trimestrals que permeten aprofundir i mesurar el compromís i la implicació.  
 Coordinació amb els agents del territori per a una intervenció integral gràcies al treball comunitari en xarxa 

del Projecte educatiu de barri (pebMINA).  

Resultats esperats 

Atenció de manera puntual a: 25  

Atenció de forma estable a: 12  

Promoció d’activitats obertes al barri: 6 

Participants en festes i actes comunitaris: 250 

Realització de tallers: 30 
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Gestió 

Període execució: de l’1 de gener al 31 de desembre de 2018. 

Import: 46.820,40 € (IVA exclòs) 

Contracte menor previ al contracte de serveis. Entitat: Calaix de Cultura 
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Programa Segones oportunitats juvenils: “Avança” 

Pressupost Consorci 62.000,00 € sense IVA 

Descripció  
Contractació del servei de gestió del Projecte “Segones Oportunitats Juvenils” adreçats a joves 14 a 18 anys, 
projecte per la reincorporació al sistema educatiu i/o formatiu cap el mercat de treball. 

Destinataris 
Joves menors de 18 anys del barri de la Mina i del municipi de Sant Adrià de Besòs, derivats del Servei 
d’Informació i Orientació de la Xarxa . 

Objectiu 

Crear vinculació dels joves adolescents per esdevenir alumnes cap al retorn educatiu o en la seva projecció per 
esdevenir persones actives laboralment. 

- Augmentar la qualificació i millorar l’ocupabilitat dels joves, en situació de risc d’exclusió, a partir d’un 
espai de simulació laboral obert que serveixi per a fomentar l’interès pels oficis i la vinculació a un 
itinerari educatiu i/o formatiu. 

- Potenciar els joves adolescents per esdevenir alumnes cap el retorn al ensenyament. 
- Promoció de les competències tècniques i transversals dels participants com a una eina eficaç per 

augmentar la seva qualificació i interès per reincorporar-se al sistema educatiu i/o formatiu. 
- Prevenir situacions de risc social a partir d’una intervenció socioeducativa. 
- Motivar als joves adolescents per retornar als itineraris formatius o el no abandonament dels mateixos 
- Implicar als docents i a les famílies per contribuir a la continuïtat dels processos formatius dels joves. 
- Realitzar un acompanyament dels participants durant l’itinerari pactat. Treballar les habilitats 

sociolaborals a nivell individual i grupal. 
- Donar a conèixer ocupacions que siguin d’interès pels participants. 
- Apropar als joves i al centres educatius. 
- Donar a conèixer el projecte a les empreses i organitzar visites i estades. 
- Potenciar mitjançant el treball els hàbits necessaris per una bona integració. 
- Aconseguir que els joves millorin la seva formació bàsica per tenir un millor posicionament al mercat de 

treball. 
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Metodologia 

- Captar i vincular al jove al servei, mitjançant el desenvolupament d’activitats de caràcter prelaboral, on 
treballar aspectes relacionats amb la formació instrumental, actituds, hàbits sociolaborals, i el disseny 
d’un itinerari formatiu i/o laboral.  

- Tastet d’oficis del sector manteniment, per mitjà de la pràctica en els arranjaments d’equipaments del 
territori, visites i estades curtes en empreses. 

- Mòduls formatius: habilitats instrumentals, habilitats d’atenció, actitudinals, de conducta i laborals, 
coneixements dels diferents sectors productius i del mercat de treball. 

- Seguiment i coordinació dels processos de derivació prèvia i/o d’inserció i derivació dels participants 
durant els 6 mesos següents. 

- Seguiment i coordinació de les derivacions a centres educatius dels participants durant els sis mesos       
següents.  

- El projecte es coordina en xarxa amb les altres entitats dels barris, participarà al Projecte educatiu de 
barri: comissió social i lleure i comissió educativa. 

- Centres educatius i famílies: farem reunions periòdiques amb els tutors dels participants escolaritzats,     
centres educatius i famílies. 

- Intervenció: disseny d’itinerari formatiu a traves dels interessos, motivacions i habilitats de les persones 
participants, recerca formativa en funció de l’itinerari formatiu consensuat amb la persona atesa i el seu 
seguiment, formació en habilitats i competències: TICs, tècniques d’estudi, habilitats socials… 

Resultats esperats 

Participants atesos al Servei: 50 

Participants vinculats al Servei: 30 

Derivació formació: reglada 20% i no reglada 20% 

Inserció laboral (aportació document acreditatiu):: 10% 

Qüestionaris de satisfacció formalitzats (aportacions qüestionaris): 50% 

Accions prelaborals realitzades: 40 

Participació comunitària : 2  

Gestió 

Període execució: de l’1 de gener al 31 de desembre de 2018. 

Import: 62.000 € (IVA exclòs) 

Contracte menor previ al contracte de serveis, entitat: Òptima. Assessorament i formació 
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Programa Subvenció Genèrica. Suport tècnic i econòmic a les entitats del barri – Suport Social i Educatiu. 

Pressupost  

Descripció  

Aprovades les bases i la convocatòria de Subvenció Genèrica de 2018 per a la concessió de subvencions a 
entitats sense ànim de lucre que duguin a terme actuacions cíviques, socials, educatives, culturals i lúdiques i 
esportives en el barri de la Mina a Sant Adrià de Besòs i que promou el Consorci del barri de la Mina. 
La quantia màxima disponible pel 2018 és de 60.000€ per a subvencions d’actuacions. 
La concessió de subvencions estarà supeditada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos 
del Consorci del barri de la Mina per a l’any 2017. 
El Consorci del barri de la Mina podrà subvencionar parcialment (com a màxim amb el 75%) aquells projectes 
relatius a les accions següents: 

- Actuacions cíviques i socials. 
- Actuacions educatives. 
- Actuacions culturals. 
- Actuacions lúdiques. 
- Actuacions esportives 

Destinataris 
Poden ser entitats beneficiàries de la subvenció les entitats sense ànim de lucre que estiguin legalment 
constituïdes i inscrites en el registre corresponent quan s’exigeixi per portar a terme l’activitat subvencionada i 
estiguin establertes o representades habitualment a Catalunya. 

Objectiu 

La millora de la qualitat de vida, la prevenció dels processos d’exclusió social. 
La promoció de la igualtat d’oportunitats d’infants, joves i adults, del barri de la Mina de Sant Adrià del Besòs, 
que portin a terme entitats sense ànim de lucre, d’acord amb els requisits que s’estableixen en aquestes bases. 
Contribuir al desenvolupament humà i comunitari, al reforç d’habilitats personals i socials, a la lluita contra la 
discriminació, la millora de la convivència, la comunicació i les relacions socials i la lluita contra l’exclusió social, 
al barri de Mina. 
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Metodologia 

El procediment ordinari de concessió de subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva. 
L’òrgan instructor del procediment serà el Cap de l’Àrea social del Consorci del barri de la Mina que serà 
l’encarregat de realitzar d’ofici quantes actuacions estimi pertinents per a la determinació, coneixement i 
comprovació de les dades en virtut de les quals s’ha de formular la proposta de resolució. 
La valoració i tramitació de les subvencions correspon a la Comissió d’avaluació del Consorci del barri de la 
Mina, constituït per la gerència o en qui delegui, un representant de la Generalitat de Catalunya, un de 
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, un de la Diputació de Barcelona i un de l’Ajuntament de Barcelona. 
La Comissió d’avaluació del Consorci del barri de la Mina un cop examinades i valorades les sol·licituds 
presentades, emetrà un informe en el que es concreti el resultat de la valoració. 
L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió d’avaluació formularà proposta de 
resolució que no crearà cap dret a favor de l’interessat, mentre no li sigui notificada la resolució de la concessió 
per l’òrgan competent. Aquesta proposta de resolució serà elevada a la Comissió Executiva. 
Contra la resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar, en el termini d’un mes a comptar 
des de l’endemà de la seva notificació, recurs d’alçada davant del Consell de Govern en els termes que 
estableixen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions. 

Resultats esperats 

Activitats realitzades: 12 

Infants atesos: 60 

Participants: 250 

Gestió 

Període d’execució: de l’1 de gener al 31 de desembre de 2017. 

Import: Pendent d’aprovació 

Consorci del barri de la Mina 
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Objectius específics del àmbit d’actuació Cal millorar en l’eficàcia de la neteja i manteniment del barri, aconseguint la 
corresponsabilització de la pròpia comunitat en aquests aspectes. L’espai públic ha d’esdevenir un espai per a tothom. 
 

1. Incentivar la formació en conductes cíviques.  
2. Fomentar el respecte a les persones, als objectes i al medi ambient. 
3. Donar resposta a les necessitats de neteja i manteniment de l’espai públic del barri. 
4. Oferir un espai per poder fer serveis a la comunitat. 
5. Fomentar la contractació de persones en risc d’exclusió. 

Espai públic i civisme 

Programes desenvolupats en l’àmbit de l’espai públic i el civisme. 

1. Brigada de manteniment. 
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Programa Brigada de manteniment. 

Pressupost Consorci 33.790,00 € sense IVA 

Descripció  

Donades les necessitats detectades des de l’àmbit laboral d’una borsa de persones amb alt risc d’exclusió 
sociolaboral dins de la població del barri es va plantejar, consensuadament entre els serveis socials, laborals, 
educatius i la xarxa veïnal, endegar un programa amb una metodologia de treball protegit que pogués donar 
cabuda a aquestes persones. 

Destinataris Col·lectiu en risc d’exclusió sociolaboral, en edat de treballar. 

Objectiu 

- Donar resposta a les necessitats de manteniment i neteja de l’espai públic del barri, mitjançant la 
contractació de personal del propi barri. 

- Donar resposta a un col·lectiu de persones en risc d’exclusió laboral. 
- Capacitació per a la feina, i sobretot, la capacitació personal com a treballadors en totes aquelles habilitats 

prelaborals, la manca de les quals suposa el major risc d’exclusió. 
- Crear el context adient perquè la brigada sigui un instrument d'inserció eficaç i adaptable a cada perfil, tant 

en l'etapa de capacitació com en la d'inserció laboral. 
- Optimitzar els processos d’adaptació i aprenentatge. 
- Aconseguir que els treballadors de la brigada entrin al mercat laboral ordinari. 

Metodologia 

Donades les característiques de la població diana d’aquest projecte es planteja una metodologia molt específica 
i adaptada a les necessitats i mancances del col·lectiu, especificades a continuació: 

 És un programa social en el sentit ampli. 
 Es planteja donar sortida a un sector de població en risc d’exclusió social, prèviament detectada des dels 

diferents serveis (famílies amb situacions socials desfavorables, ...). 
 En tot moment, es prioritza el treball dels hàbits prelaborals com a competències transversals 
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Metodologia 

imprescindibles per assolir un bon nivell d’ocupabilitat, tal com motivació envers la feina, puntualitat, 
assistència, actitud positiva, capacitació en aptitud bàsiques per el desenvolupament de les feines 
assignades, responsabilitat davant la pròpia feina, respecte als superiors i als iguals... 

 La finalitat última del projecte ha estat sempre plena ocupabilitat dels integrants de la brigada en el món 
laboral normalitzat, un cop assolits, no tan sòls les capacitats de la feina, si no i sobretot la seva 
capacitació con a treballadors en totes aquelles habilitats prelaborals, abans mencionades, necessàries 
en qualsevol lloc de treball i que representen el major risc d’exclusió. 

 El ventall d’aprenentatge s’ha considerat sempre que havia de ser ampli (neteja, manteniment d’obra, 
manteniment d’instal·lacions, manteniment de fusta,...) per tal d’augmentar les possibilitats de capacitació 
professional en diferents àmbits i assegurar molt més la seva inserció amb diferents possibles camps. 

Resultats esperats 

Contractació de: 2 persones 

Inserció en el mercat ordinari :50% 

Manteniment de neteja en els descampats: 4 

Recollida de brossa de la via publica: 4 

Manteniment de grafítics en les façanes dels blocs: 70% 

Gestió 

Període execució: de l’1 de gener al 31 de desembre de 2018 

Import: 33.790,00€ (IVA exclòs). 

Contracte menor previ al contracte de serveis, entitat: IPSS Fundació. 
 


