LLEI DE BARRIS 2007-2011pròrroga
(2013-2015)
Informe de seguiment
Juliol 2014
Amb el suport de:

LLEI
LLEIDE
DEBARRIS
BARRIS2007-2011
2007-2011

Informe
Informede
deseguiment,
seguiment,juliol
març2014
2012

Projectades 34 actuacions

(de desenvolupament urbanístic, econòmic i
social, amb criteris de sostenibilitat ambiental)
en l’àmbit del Centre Històric,
amb un cost total de 3.232.000 euros
(50% subv. Generalitat, PROGRAMA BARRIS)
Aportació Generalitat 1.248.834.40€

període 2007-2011

prorroga 2013-2015
Actualment 2.668.675,25 € executats, 82,57% del total
32 actuacions 14 actuacions acabades, 10 en procés d’execució
entre 80/90% , 5 actuacions entre un 60/70% i 3 pendents

5

4

1 Sant Julià
2 Cal Campaner
3 Espai Cultural
4 Cal Tronc
3
1
2

5 Plaça Comte
Bisbe Miró

Línies bàsiques del projecte :
·Millorar la degradació del parc d’habitatges
·Solucionar el mal estat de pavimentació i soterrar
línees als carrers
·Procurar la qualitat de l’entorn físic
·Solucionar el dèficit d’equipaments públics
·Crear Plans i programes de caire socio-econòmic
·Procurar l’augment d’activitats al municipi

Actuació

Pendent (€)

Executat (€)

Total (€)

MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS
1.01.01

Pavimentació de carrers i soterrament
línies

33.807,81

78.077,05
(69%)

111.884,86

1.02.01

Col·locació i reposició d'arbrat i sones
verdes

0.00

39.355,86

39.355,87

1.03.01

Instal·lació d'enllumenat i soterrament
línies

8.424,64

96.575,38
(91%)

105.000,02

1.04.01

Col·locació de papareres i de mobiliari
urbà

0,00

16.778.60

10.000,00

1.05.01

Col·locació d'elements per a jocs infantils

0,00

11.635,96

11.635,96

1.07.01

Instal·lació de contenidors soterrats

0.00

48.000,00

48.000,00

1.08.01

Canalització de la Riera Ganganell

0.00

5.856,09

5.856,09

1.09.01

Programa de recollida selectiva

11.839,26

138.160,74
(92%)

150.000,00

1.10.01

Urbanització Plaça Comte Bisbe Miró

0.00

119.712,02

119.712,02

1.11.01

Obertura del Carrer Major i Carrer
Ganganell

120.000

0,00

120.000

1.12.01

Dotació de zones verdes

0,00

61.175,64

61.175,64

Llegenda colors

En procés

Pendents

Tancades

Actuació

Pendent (€)

1.13.01

Pla especial de recuperació ambiental dels
Horts

1.14.01

Executat (€)

Total (€)

20.000

0,00

20.000

Continuïtat de l'espai Fluvial

0,00

130.915,38

130.915,38

1.15.01

Millora de l'entorn del cementiri municipal

0.00

70.156,38

70.156,38

1.16.01

Adquisició de Sol

172.447,22

0,00

172.447,22

1.17.01

Dotació d'aparcament públic (Horts)

12.670,50

52.329,50
80,50%

65.000

REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT DELS ELEMENTS COL·LECTIUS DELS EDIFICIS

8.862,36

22.806,00
72%

31.668,36

Recuperació del Patrimoni Industrial de la
zona del Molí

0,00

56.808,09

56.808,09

2.05.01

Rehabilitació de l'Espai Cultural Cal Tronc

98.752,54

987.247,45
90,90%

1.085.999,99

2.07.01

Rehabilitació equipaments ús públic

2.03.01

Rehabilitació de façanes

2.04.01

0

40.264,20

40.264,20

PROVISIÓ D’EQUIPAMENTS PER A L’ÚS COL·LECTIU
3.01.01

Oficina de Rehabilitació Centre Històric
(Ajuntament)

3.02.01

Local d'Entitats (Cal Campaner, antiga
escola bressol )

1014,29

0

116.013,59
99%
121563,47

117.027,88

121563,47

Actuació

Pendent (€)

Executat (€)

Total (€)

INCORPORACIÓ TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN ELS EDIFICIS
4.01.01

Web de promoció turística i econòmica
del centre històric

2.103,52

9896,48
82%

12.000,00

FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ
5.02.01

Campanya per afavorir reciclatge

5.03.01

Mobilitat sostenible centre històric

3124,61

66875,39
95%

70.000

23410,21

36.589,79
60%

60.000

EQUITAT DE GÈNERE EN L’ÚS DE L’ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS
6.01.01

Esplai de jocs infantils

6.02.01

Jornades i actuacions de conciliació de
la vida laboral i familiar

6.03.01

Activitats formatives per a dones i
immigrants

5461,12

29700,95
84%

35.000,00

461,12

14.538,88
96%

15.000

0,00

11.079,00

11.079,00

PROGRAMES QUE COMPORTIN LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA
7.01.01

Programa de dinamització comercial

7.02.01

Senyalització d'itineraris turístics i
comercials

7.03.01

Tallers per a gent gran

5122,92

169755,44
97%

174878,36

0

40.000,00

40.000,00

22672,87

57.327,13
71%

80.000,00

ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE LES BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
8.01.01
TOTALS

Supressió de barreres arquitectòniques

13311,83

19.480,79
60%

32.792,62

563.324,75

2.668.675,25

3.232.000,00 €

TOTAL

1.01 Pavimentació de carrers i soterrament línies

BARRIS

28.718,05

14.358,91

1.03 Instal·lació d’enllumenat públic

3.740,83

1.870,40

1.09 Programa de recollida selectiva

14.758,95

7.379,36

1.801,02

900,51

12.206,60

6.103,26

8.985,71

4.492,85

376,31

188,15

2.429,68

1.214,83

14.600,46

7.300,21

4.847,17

2.423,58

14.877,08

7.438,49

7.03 Tallers per a la gent gran

1.878,52

939,26

TOTAL Certificació Maig 2014

109.220,38.

54.609,81

1.07 Dotació d’aparcament públic

2.05 Rehabilitació de l’espai cultura Cal Tronc
3.01 Oficina de rehabilitació centre històric
5.02 Campanya per afavorir el reciclatge
5.03 Mobilitat sostenible al Centre Històric: Procés. P.
6.01 Esplai de jocs infantils
7.01 Programa de dinamització comercial

LLEI
LLEI DE
DE BARRIS
BARRIS 2007-2011
2007-2011

Informe de seguiment, març
Juliol 2012
2014

Camp d’actuació 1:
Millora de l’espai públic
i dotació d’espais verds
(16 actuacions)
·9 Acabades: 1.1.02.01 Arbrat i zones verdes; 1.1.04.01 papereres i mobiliari urbà; 1.1.05.01
jocs infantils; 1.1.07.01 contenidors soterrats;1.01.08 Canalització Ganganell 1.1.12.01 zones
verdes; 1.10 Urbanització Plaça Comte Bisbe Miró . 1.12 Dotació de zones verdes 1.1.14.01
espai fluvial.1.15 Millora de l’entorn del cementiri municipal.
3 pendents d’iniciar: 1.1.11.01 Obertura del carrer Major i Ganganell; 1.1.13.01 Pla especial
del Horts; 1.1.16.01adquisició de sòl.
4 actuacions treballades durant el període: 1.01.01Pavimentació de carrers ;1.1.03.01
Instal·lació d’enllumenat i soterraments de línies; 1.1.09.01 recollida selectiva; 1.17 Dotació
d’aparcament públic.
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Informe
Informede
deseguiment,
seguiment,juliol
març2014
2012

Millora de l’espai públic i dotació
d’espais verds

Actuacions acabades.
1.1.02.01
1.1.04.01
1.1.05.01
1.1.07.01
1.1.08.01
1.1.10.01
1.1.12.01
1.1.14.01
1.1.15.01

Col·locació i reposició d’arbrat i zones verdes :
Col·locació de papereres i mobiliari urbà:
Col·locació d’elements de jocs infantils:
Instal·lació de contenidors soterrats:
Canalització de la riera ganganell
Urbanització Plaça comte Bisbe Miró
Dotació de zones verdes:
Continuïtat de l’espai fluvial:
Millora de l’entorn del cementiri municipal

39.355,87€
16.778,60€
11.635,96€
48.000,00€
5.856,09 €
119.254,28€
61.175,64€
130.915,38€
70.156,38 €

•

EMBELLIR NOTABLEMENT ELS ESPAIS PÚBLICS DEL CENTRE HISTÒRIC DE BESALÚ, ESPECIALMENT SENSIBLE A LA IMATGE PATRIMONIAL PER LA
SEVA QUALIFICACIÓ DE BCIN.

•

DOTAR D’ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ MOLT NECESSARIS EN UN NUCLI HISTÒRIC.

•

MILLORA DE LA IMATGE DE L’ÀMBIT,AMB CONTENIDORS SOTERRATS AL LÍMIT PER QUESTIONS D’ESPAI (final carrer Major i davant escoles).

•

S’HAN MILLORAT TAMBÉ LES ZONES VERDES, ESPECIALMENT LA ZONA DEL CALL JUEU I DE L’ESPAI FLUVIAL

•

L’ADEQUACIÓ DE L’ENTORN DE LA ZONA FLUVIAL I DEL MOLÍ HA CONSISTIT EN ADAPTAR L’ENTORN DEL RIU A LA ZONA DONANT CONTINUÏTAT A
L’ESPAI FLUVIAL PER MITJÀ DE LA RONDA MURALLA QUE COMUNICA AMB EL CALL. JOCS INFANTILS A LA ZONA DEL MOLÍ.

•

LA PLAÇA COMPTE BISBE MIRÓ SUPOSA UN ESPONJAMENT MOLT INTERESSANT AL BARRI VELL EN UN ESPAI MOLT SIGNIFICATIU DES DEL PUNT
DE VISTA DE QUALITAT PEL BARRI, D’ESPAI DE CONVIVÈNCIA ID E RECURS TÚRÍSTIC.
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Informe
Informe
dede
seguiment,
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JULIOL
març 2012
2014

Millora de l’espai públic i dotació
d’espais verds

Actuacions pendents d’iniciar:
1.1.11.01 Obertura del carrer Major i Ganganell.
1.1.13.01 Pla especial de recuperació ambiental dels horts.
1.1.16.01 Adquisició de sòl.

90.000€
20.000€
200.000€

L’AJUNTAMENT TÉ LA INTENCIÓ DURANT AQUEST PERÍODE DE PODER REALITZAR L’ACCIÓ (1.11)
OBERTURA DEL CARRER MAJOR I GANGANELL . AQUESTA ACTUACIÓ VA ESTRETAMENT LLIGADA A
L’ADQUISICIÓ DE SÒL (1.16)
PEL QUE FA AL PLA ESPECIAL DE RECUPERACIÓ AMBIENTAL DELS HORTS QUEDA PENDENT DE
REALITZACIÓ.
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Informe
Informede
deseguiment,
seguiment,juliol
març2014
2012

Millora de l’espai públic i dotació
d’espais verds

•

Actuacions treballades durant en aquest període i que encara estan pendents de finalitzar.

•

1.1.01.01:
1.1.03.01 :
1.1.09.01:
1.1.17.01:

Pavimentació de carrers i soterraments de línies.
Previst: 111.884,86€. Justificat: 78.077,05€ (69%)
Instal·lació d’enllumenat públic
Previst: 105.002€. Justificat: 96.575,38€ (92%)
Programa de recollida selectiva
Previst: 150.000€. Justificat: 138.160,74€ (92%)
Dotació d’aparcament públic (horts).
Previst: 65.000,00 €. Justificat: 52.329,50€ (80%)

S’ha arranjat l’aparcament públic de la devesa.
S’ha soterrat línies a la zona de Sant Julià.
S’han pavimentat dos trams del carrer Ganganell malmès per la circulació de vehicles. S’ha reparat
també una part del carrer Portalet.
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•
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Informede
deseguiment,
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Millora de l’espai públic i dotació
d’espais verds

Imatges de les actuacions treballades

Amb el
suport de l’
agent de
manteniment
de treball als
barris. La
pavimentació
de carrers ha
permès
actuar en la
zona del
carrer
Ganganell i
Prat de Sant
Pere.
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Informe
Informe
dede
seguiment,
seguiment,
JULIOL
març 2012
2014

Millora de l’espai públic i dotació
d’espais verds

PERSONAL DE
TREBALL ALS
BARRIS
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Informe
Informe
dede
seguiment,
seguiment,
JULIOL
març 2012
2014

Millora de l’espai públic i dotació
d’espais verds

· 1.1.09.01 Programa de recollida selectiva:
•
•
•

•
•
•
•

Continuïtat de la recollida de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM).
Recollida domèstica mitjançant contenidors de 240 litres en àrees de vorera, tres dies setmana.
Recollida porta a porta a comerciants i domèstica.
·Comerciants: Rebuig i Fracció orgànica (tres dies/setmana) prop del seu establiment.
Plàstic (1 dies/setmana) i cartró (2 dies/setmana).
·Domèstica: Plàstic (1 dia/setmana).
Foment de l’auto-compostatge casolà, mitjançant cessió gratuïta de compostadors domèstics i
assessorament individualitzat.
Recollida selectiva al mercat setmanal, donant suport als firaires per tal que seleccionin els
residus (contenidors de 120 litres de 5 fraccions diferents). Transport dels contenidors, distribució,
recollida i gestió dels residus. Recollida de residus especials petits (oli i piles) per al ciutadà.
Neteja d’àrees d’aportació i àrees de vorera i altres intervencions relacionades amb la gestió
de residus.
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1.

Informe
Informe
dede
seguiment,
seguiment,
JULIOL
març 2012
2014

Millora de l’espai públic i dotació
d’espais verds

Eixos d’intervenció:
1. Recollida de residus en un punt net o
deixalleria municipal.
2. Recollida de residus en un punt mòbil o
deixalleria mòbil.
3. Recollida de residus en àrees d’aportació:
contenidors situats a la via pública,voluminosos,
gestió de la fracció verda i residus compostables
a esdeveniments de la vila.
4. Recollida de residus porta a porta o a domicili
particular i comerços de paper i envasos .
5. No necessitat de recollida de residus:
l’autocompostatge.

CONCLUSIONS:
·El rebuig domèstic BAIXA
·La selecció de paper i envasos està estable gràcies
a la recollida Porta a Porta tot i que a nivell comercial
ha baixat la recollida de cartró.
. La recollida selectiva d’envasos es va mantenint.

LLEI DE BARRIS 2007-2011

Informe de seguiment, JULIOL 2014

Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds

•

1.1.17.01 Dotació d’aparcament públic

•

S’ha procedit a l’arranjament de diversos aparcaments municipals situats a la zona del Firal i
dels Horts. L’Empresa encarregada de les diferents obres ha estat Vilanova S.A: Contractista
d’obres públiques.

LLEI
LLEI
DE BARRIS
DE BARRIS
2007-2011
2007-2011

Informe
Informe
dede
seguiment,
seguiment, març
juliol2012
2014

Camp d’actuació 2:
Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius
dels edificis
(6 actuacions)

2 Acabades: 2.2.04.01; Recuperació del patrimoni industrial de la zona del Molí.
2.2.07.01Rehabilitació d’equipaments d’ús públic (Sant Julià, Can Tenes, Casa Cambó i E.C.
Cúria Reial).
1 actuació ja començada sense inversió en aquest període: 2.2.03.01; Rehabilitació de
façanes.
1 actuació treballada durant el període: 2.2.05.01; Rehabilitació de l’Espai de Cal Tronc

LLEI DE BARRIS
LLEI DE
2007-2011
BARRIS 2007-2011
Informe deInforme
seguiment,
de seguiment, març 2012
juliol 2014

2.

Rehabilitació i equipament dels
elements col·lectius dels edificis

•Actuacions treballades aquest període.
2.2.05.01. Rehabilitació de l’Espai Cultural Cal Tronc.
•Es l’actuació més gran de les sol·licitades al Pla de Barris 1.085.999,99€. (91% executat) 987.274,45€
•·Enginyer: Jordi Hurtós ·
•Tècnic municipal revisió obra: Daniel Mallarach.

•Posta en marxa de la calefacció
•Feina peleteria
•Escomeses de llum.
•Armari de ferro.

Amb el suport dels agents de
manteniment de treball als barris

•Pendent
•Pintura dels passadissos i camerinos
•Posar en marxa el sistema antiincendis
•Arranjament caixa escènica : Teló, tallafocs, il·luminació teatral i tramoia.
Grada
•Accés exterior (actuació 1.1.11) Obertura carrer major i ganganell.

LLEI DE BARRIS
LLEI DE
2007-2011
BARRIS 2007-2011
Informe deInforme
seguiment,
de seguiment, març 2012
juliol 2014

2.

Rehabilitació i equipament dels
elements col·lectius dels edificis

Actuacions acabades aquest període.

2.2.07.01. Rehabilitació d’equipaments d’ús públic ( Sant Julià, Can tenes,
E.C. Cúria Reial i Casa Cambó)
•Sant Julià: Adequació de la sala d’exposicions. S’ha fet tota la instal.lació
elèctrica i de plafons per exposició. Projecte de legalització de la instal.lació
elèctrica de Sant Julià i locals annexes : Can tenes :escola de música i ràdio
Besalú
•E.C. Cúria Reial : Fancoils i Maquina refredadora Techibel Phrv36
•Casa Cambó: Obra reestructuració de la planta baixa de l’edifici per
instal.lacions Casal de Jubilats i pensionistes. Pintura i adequació de sales i
accés pati interior.

Amb el suport dels agents de manteniment de treball als barris

LLEI DE BARRIS
LLEI DE
2007-2011
BARRIS 2007-2011
Informe deInforme
seguiment,
de seguiment, març 2012
juliol 2014

Camp d’actuació 3:
Provisió d’equipaments
per a l’ús col·lectiu
(2 Actuacions)
2 Actuacions treballades en aquest període: 3.3.01.01;
Oficina de Rehabilitació de Centre Històric (Ajuntament);
Acabades3.3.02.01.
Local d’Entitats.

LLEI DE BARRIS
LLEI DE
2007-2011
BARRIS 2007-2011
Informe deInforme
seguiment,
de seguiment, març 2012
juliol 2014

3.

Provisió d’equipament per a l’ús
col·lectiu

3.3.01.01. Oficina de Rehabilitació Centre Històric (Ajuntament) 116.013,59 € (99,13%)

3.3.01.01. Oficina de Rehabilitació Centre Històric (Ajuntament)

La despesa inclou l’assessorament tècnic urbanístic especialment en l’actuació de rehabilitació
de l’espai cultural cal tronc, també adequació del cementiri, plaça comte bisbe Miró i
Rehabilitació d’equipaments d’ús públic. Inclou material per agents de barris, material d’oficina,
adequació de l’espai i material derivat d’actuacions i campanyes de sensibilització.

Oficina de Rehabilitació Centre Històric
(Ajuntament)

LLEI DE BARRIS 2007-2011

Informe de seguiment, juliol 2014

4.4.01.01 Web de promoció turística
econòmica del centre històric

Compleix els objectius bàsics:
Esdevenir un portal informatiu pel
ciutadà i ser un aparador atractiu a
nivell turístic.
Compta amb un menú principal
desplegable.
Menús/ submenús.
Seccions especials: fòrum socials,
formularis de contacte,agenda, gestor
d’idiomes, destacats de notícies, secció
de banners, caixes de facebook i
twitter.
Reportatge complet fotogràfic.
Creació Canal you tube.
Web de promoció turística i econòmica del centre històric
(82% executat) 9.896,48€.
S’ha procedit al canvi de web amb informació del centre
històric i del procés de Barris.

Connexió total amb xarxes socials per
compartir notícies.

LLEI DE BARRIS
LLEI DE
2007-2011
BARRIS 2007-2011
Informe deInforme
seguiment,
de seguiment, març 2012
juliol 2014

Camp d’actuació 5:
Foment de la sostenibilitat
del desenvolupament urbà
(2 Actuacions)
2 Actuacions treballades en aquest període:
5.5.02.01. Campanya per afavorir el reciclatge de residus.
5.5.03.01 Mobilitat sostenible al centre històric procés participatiu.

LLEI DE BARRIS
LLEI DE
2007-2011
BARRIS 2007-2011
Informe deInforme
seguiment,
de seguiment, març 2012
juliol 2014

5.

Foment de la sostenibilitat del
desenvolupament urbà

•Actuacions treballades durant aquest període.
5.5.02.01. Campanya per afavorir el reciclatge de residus. 95%
Punt de recollida de residus- mini deixalleria, amb punt de recollida de residus especials (olis, piles,
bombetes, fluorescents,...)
Punts de recollida selectiva als diferents equipaments municipals del barri (Ajuntament, entrada
Oficina Turisme, Sala Gòtica, Biblioteca i Cal Campaner).
Recollida de residus a la zona del rius amb els joves. Setmana “ Besalu.net”. Tallers de reciclatge:
Visita a LC Paper ( fàbrica de paper), recollida de paper llera del riu, dsifressa manga amb paper
reciclat.

LLEI DE BARRIS 2007-2011

5.

Informe de seguiment, JULIOL 2014

Foment de la sostenibilitat del
desenvolupament urbà

5.03.01. MOBILITAT SOSTENIBLE AL CENTRE HISTÒRIC 61% 36.589,79€
• Per garantir la seguretat dels vianants.
• Per recuperar els espais públics col·lectius.
• Per fer un Besalú més cívic i sostenible.
• Per potenciar el patrimoni cultural i arquitectònic del centre històric.
• Per potenciar el comerç i contribuir al desenvolupament econòmic
•PROCÉS
•Aprovació Ordenança inicial . Actualment fa falta concretar el tema del distintiu i pràcticament
aprovada definitivament.
•3 reunions amb els diferents sectors implicats( comerç, propietari i resident)
•Període d’al·legacions.
•S’ha fet reunions amb el comerç local , propietaris i residents per exposar com es farà el tancament .
.
•S’ha exposat també el procediment que es seguirà a totes les persones que van tenir a bé fer el
procés participatiu.
•S’ha procedit a la instal.lació de les pilones d’accés i de la fibra òptica bàsica pel seu funcionament.
•S’ha obert les sol·licituds d’accés per als propietaris de locals, pels residents i comerç del barri.
•Tipus d’accés : per matrícula i per targeta en casos puntuals.
•Prova PILOT: tancament dies puntuals.
•A partir de l’ordenança s’aplicarà tot el que s'hagi acordat.

LLEI DE BARRIS
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5.

Foment de la sostenibilitat del
desenvolupament urbà

MOBILITAT SOSTENIBLE AL CENTRE HISTÒRIC

Campanya de conscienciació ciutadana per al
tancament del centre històric de Besalú
INFORMAR - APLICACIÓ – SEGUIMENT DERIVACIÓ

INFORME DE SEGUIMENT
Gener – Juliol de 2014

Procés de pacificació i
organització del trànsit al nucli
històric de Besalú

Inici i metodologia
Plànol d’actuació i zones d’aparcament
nocturn i diürn del C.H.
El 7 de gener va entrar en
vigor, de manera oficial, la
normativa de regulació i
organització del trànsit al Centre
Històric de Besalú.
Des d’aleshores, dues agents
de mobilitat han treballat amb
dos objectius principals:

• Informar als usuaris de la
normativa.
• Seguiment i control dels
infractors reincidents i
estadístiques de
compliment.

Metodologia
Recursos utilitzats:
Web Municipal: publicació ordenança.
Descàrrega de documents i sol·licituds.
Apartat de preguntes més freqüents.
Distintius i targetes per als vehicles:
atorgats segons perfil d’usuari.
Avisos informatius als infractors amb
una doble funció: facilitar informació
sobre la normativa i seguiment de les
matrícules i conductors.
Senyalització vertical a les zones
d’aparcament: un total de vuit plafons
informatius a les zones habilitades per
aparcar el vehicles.
Contacte directe amb les agents: les
rondes de seguiment han permès un
contacte directe amb la ciutadania per
percebre i resoldre de manera eficaç
gestions administratives i dubtes.

AVÍS PER A COTXES AMB
DISTINTIU DE RESIDENT

AVÍS PER A COTXES SENSE
DISTINTIU DE RESIDENT

Evolució per zones
Zones d’aparcament 24 h per als residents del C.H.

PÀRKING DE LA DEVESA
Total places: 16

PÀRKING DELS CLAUSTRES
Total places: 30

La mitjana de cotxes mal aparcats és d’entre 3 i 4 del total a cada aparcament.

Zones d’aparcament nocturn per a residents del C.H. i parada diürna

Control d’infractors
El control dels infractors ens permet aplicar mesures correctives
generals i/o personalitzades

Adaptació de zones fora del Centre Històric
La restricció del trànsit al Centre Històric ha obligat a modificar zones
limítrofes per distribuir el volum de vehicles.

Conclusions
• Reducció notable del trànsit de vehicles dins del C.H.
• Habilitació de zones de
d’establiments i proveïdors.

parada

per

clients

• Organització d’horaris de proveïdors ( de 6 h a 10:30
h matins).
• Millora de l’accessibilitat i la seguretat dels vianants.
• Reducció d’impacte mediambiental: menys fums,
soroll i brutícia.
• Millora de l’impacte visual del patrimoni.
• Millora de la imatge turística.
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Informe de seguiment, JULIOL 2014

Equitat de gènere en l’ús de l’espai
urbà i dels equipaments

6.6.01.01 Esplai de jocs infantils. Actuat durant aquest període (84%)
6.6.02.01 Jornades i actuacions de conciliació de la vida laboral i familiar (96%)
6.6.03.01 Activitats formatives per a dones i immigrants. Ja acabada

Bàsicament activitats durant dies
festius escolars : eNnADALA’T
Festivitat de Reis , Carnestoltes
Colònies de setmana Santa i
activitats per a joves com acampada,
esquiada i tallers de sostenibilitat

LLEI DE BARRIS 2007-2011
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Camp d’actuació 7:
Programes per a la millora
social, urbanística
i econòmica
(3 Actuacions)
1 Actuació acabada: 7.7.02.01 Senyalització d’itineraris turístics i comercials.
2 Actuacions treballades en aquest període: 7.7.01.01; 7.7.03.01;
Programa de dinamització comercial 169.755,44(97%); Tallers per a gent
gran57.327,13(71%)
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Informe de seguiment, juliol 2014

Programes per a la millora social,
urbanística i econòmica

•Actuacions treballades durant aquest període.
•7.7.01.01. Programa de dinamització comercial.
•Activitats mensuals que permeten una afluència contínua de visitants i que
dinamitzen el comerç.
Fira de la ratafia
Besalú ciutat Jueva
Besalú Museu obert
Herbesalú
Aquesta nit, Besalú
Llum de lluna a Besalú
Besalú medieval
Liberisliber
Degusta Besalú
Fira de Comerciants Besalú
Festival de Música de Besalú
Música antiga a Besalú
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Programes per a la millora social,
urbanística i econòmica

•Actuacions treballades durant aquest període.
•7.7.03.01. Tallers per a la gent gran
•Es realitzen tallers de memòria, de ioga, teràpia del riure, català, història, informàtica per a
principiants, joc d’adults, ball en línia, arts plàstiques. Tots aquests tallers es duen a terme als
diferents locals d’entitats , normalment a Cal Campaner. Es fa una revista informativa de tots
els tallers dels que es disposa. Es fan també activitats socials per a la gent gran.
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RESUM ECONÒMIC GENERAL juliol
2014

•

Total despesa prevista Pla de Barris 3.232.000€

•

Despesa justificada fins a maig 2013 2.497.711,81€ (77%)

Altres ajuts rebuts :

6.6.01.01 Esplai de jocs infantils
7.7.01.01 Programa de dinamització comercial
7.7.03.01 Tallers per a gent gran

TOTAL AJUTS :

2.020,99

450,00 € Diputació de Girona
1.000,00€ Diputació Cultura
570,99 € Diputació Acció Social

€

Treball als barris SOC (Personal per execució Pla de Barris):
(1 AGENT de manteniment , 1 agents de neteja d’espais d’ús públic)

Total AJUT SOC

19.191,96

€

OFICINA TÈCNICA
PLA DE BARRIS
BESALÚ
Amb el suport de:

