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CARACTERÍSTIQUES COMUNS ESSENCIALS DEL PROJECTE DE L’EQUIPAMENT 
MUNICIPAL: CASAL DE BARRI CAN CAROL DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

 

En aquest Annex s’estableixen les línies generals que ha de contenir el projecte de gestió cívica de  

l’equipament i que l’entitat concurrent a la gestió ha de concretar en un projecte singularitzat amb els 

apartats que s’enumeren a les bases. 

1.- MISSIÓ 

La missió del Casal de Barri és la promoció de la ciutadania activa, al col·laboració, el diàleg i la solidaritat 

entre els veïns i veïnes del barri, amb la participació del teixit associatiu en la seva gestió, facilitant espais 

dotats d’infraestructures i recursos per a la participació i l’intercanvi entre els veïns i veïnes i els col·lectius, 

procurant el desenvolupament inclusiu i el benestar del barri. 

2.- VALORS, OBJECTIUS I FUNCIONS DELS CASALS DE BARRI 

 

Els Casals de Barri són equipaments municipals de proximitat que actuen com a promotors de la vida 

social i associativa d’una comunitat des d’una visió molt local i intergeneracional. Destinats a l’acolliment, 

esbarjo i la convivència, estan gestionats per entitats cíviques ben arrelades al territori, i compleixen unes 

funcions que estan entre les pròpies d’una entitat veïnal i les dels equipaments municipals orientats a la 

promoció social. 

El Casal de Barri actua com a promotor de la vida social i associativa a partir de valors com la solidaritat, 

el consens, el diàleg i la col·laboració. Està destinat a l’acolliment, a espais de relació, a la formació, a 

l’esbarjo i a la convivència. Treballa en xarxa amb altres entitats i col·lectius del territori i amb els 

programes municipals de serveis a les persones i de promoció i de participació, per tal d’optimitzar 

recursos i pensar i executar estratègies que tinguin un impacte en la millora del benestar i la cohesió 

social del barri. Un Casal de Barri evoluciona amb el barri i dóna resposta les inquietuds dels veïns i 

veïnes. 

Els valors del Casal de Barri segons el Pla Estratègic 2015-2018 són:  

 L’orientació al barri entesa com a paradigma dels equipaments de proximitat que busquen donar 

resposta a les necessitats i inquietuds dels veïns i veïnes del seu territori. 

 La participació i el voluntariat, tant en el disseny de les activitats com en el seu desenvolupament 

i en la mateixa gestió de l’equipament. Fomenta el diàleg, el treball en grup, i la col·laboració 

mútua en el foment de l’associacionisme. 

 El treball en xarxa, col·laborant amb altres equipaments del territori i altres entitats, compartint 

projectes, treballant en xarxa com a eina de foment de la participació i aprofitament de recursos 

comuns. 

 La cohesió social perquè ha de promoure la inclusió i la integració dels veïns i veïnes del barri, 

acollint qualsevol persona que hi visqui i vulgui participar en el desenvolupament del barri. 

 En aquest context conceptual, els Casals de Barri han de tenir com a objectius bàsics: 

 Incorporar la participació en la detecció de necessitats i en el disseny, execució i gestió 

d’activitats i projectes, de manera proactiva, plural i diversa per tal de generar resposta a les 

necessitats i demandes dels veïns i veïnes del barri. 

 Proveir espais, materials i activitats per a usos i funcions diversos on es fomenti l’intercanvi, la 

creació, el voluntariat i la participació entre veïns, esdevenint un espai públic acollidor de la 

pluralitat de persones de l’entorn i de propostes i activitats d’entitats, grups, projectes i serveis 

del barri. 

 Desenvolupar una dinàmica de relació i treball col·laboratiu amb veïns i veïnes, d’altres 

equipaments, entitats i col·lectius perseguint donar respostes col·lectives als problemes socials i 

els incorpora a la presa de decisions globals del centre. 
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Les funcions principals del Casal de Barri són les següents: 

 

 Facilitar als veïns i veïnes la informació disponible de caire urbanístic, associativa i de serveis 

presents al territori i a la ciutat.  

 Oferir espais de trobada i interrelació. 

 Fomentar el voluntariat com a part activa en la gestió i execució del projecte del 

 Casal de Barri. 

 Generar activitats lúdiques i de lleure. 

 Participar en l’organització del calendari d’activitats tradicionals, socioeducatives i socioculturals 

en consonància amb les demandes rebudes i en coordinació amb altres equipaments i entitats 

del barri. 

 Complementar i donar suport als programes municipals de serveis a les persones, 

 de promoció i de participació en la seva relació amb el territori i el teixit social i associatiu. 

 Tenir cura i gestionar les instal·lacions i l’equipament del Casal de Barri. 

 Avaluar i millorar de forma continuada la seva activitat i gestió. 

 Rendició de comptes davant el districte, sent transparents en la gestió. 

 Donar sortida a les iniciatives del veïnat i de les associacions en temes socioculturals. 

3.- ACCIÓ COMUNITÀRIA I PROJECTES COMUNITARIS 

 

El document Cap a una política pública d’acció comunitària i el Pla Municipal d’Acció Comunitària 

2018-2022 estableix un Marc conceptual, estratègic elaborat per l’Ajuntament de Barcelona- Direcció de 

Serveis d’Acció Comunitària- defineix l’acció comunitària com “un projecte col·lectiu construït 

col·lectivament” així com defineix un projecte comunitari com “un projecte fet col·lectivament per actors 

diversos que es doten de metodologia, una manera de fer i relacionar-se, que els hi permet col·laborar”. 

Un projecte comunitari vist de d’un Casal de Barri és un projecte que es pot desenvolupar en contextos 

molt diferents: d’un barri, d’un territori, per a determinats col·lectius, per una institució, entre usuaris de 

xarxes d’internet, etc. 

El projecte comunitari ha de respondre: 

 

 Des del punt de vista dels objectius: Ha de donar respostes col·lectives als problemes socials, 

construint comunitat, millorant aspectes/condicions de vida, la participació incorpora noves 

capacitats relacionals, crítiques, auto-organitzatives i el casal acull i potencia projectes de /amb 

la gent del barri (envers respostes només de tipus individual) 

 Des del punt de vista dels actors: Busca la incorporació d’actors diversos que  esdevenen 

protagonistes del projecte, la participació és diversa i plural, el projecte del casal és proactiu a 

la incorporació de nous actors (envers usuaris i usuàries o clients només)  

 Des del punt de vista de la metodologia: Construeix i promou una manera de fer i relacionar-se 

que permet la col·laboració, gestionar el conflicte, i incorporar la diversitat, es donen relacions 

entre espais, grups, activitats i/o projectes del casal, la gent opina/és consultada/avalua allò que 

es fa contribuint a la tasca organitzativa de la pròpia activitat (envers una col·laboració que 

exigeixi uniformitat) 

 

L’Acció Comunitària té una especificitat i una naturalesa que permet tractar situacions, necessitats, que 

altres intervencions socials no poden abordar: la dimensió col·lectiva de situacions i problemes socials 

com ara la convivència, la cohesió, els aïllaments (exclusió relacional), la generació de capital social, i 

d’altres. Per tant, quan en un territori existeixen o apareixen “recursos extraordinaris” per exemple: pla de 

barris, altres tipus de programes o equipaments, han d’enfocar la seva acció amb la voluntat d’enfortir el 



3  
Característiques CB Can Carol 

sistema on els Casals de Barri han d’esdevenir veritables instruments de suport tant a l’enfortiment  

autònom de la comunitat, com al conjunt de la política de l’acció comunitària, com una peça més del 

Sistema Comunitari de Polítiques Socials. 

 

L’Acció comunitària que es portarà a terme en el Casal de Barri Can Carol ha de pivotar sobre tres 

elements que s’articulin i es complementin al territori: 

 

 Els equipaments de proximitat ( Centre Cívic el Coll- La Bruguera, Espai d’entitats de Vallcarca, 

Escola  Montseny, Pista Poliesportiva la Creueta del Coll) i la Finca SanSalvador. 

 Els projectes/accions de la xarxa associativa i les taules comunitàries de Vallcarca. 

 Els serveis públics que conformen el sistema comunitari de política social ( Serveis Socials, Cap 

de salut...). 

Tots tres elements: Els equipaments de proximitat, els projectes/accions de la xarxa associativa i els 

serveis públics que conformen el sistema comunitari de política social es troben en processos/projectes 

comunitaris de base territorial, i això obliga a funcionar entre els diferents elements de manera 

compartida, coordinada i consensuada, amb el repte de treballar de manera interdepartamental els 

diversos processos/projectes  comunitaris que es vagin creant i recreant al territori tant en espais ja 

existents al territori com en nous espais/equipaments/serveis comunitaris. 

 

4.- LA CARTERA DE SERVEIS 

En aquest Annex s’estableixen les línies generals que ha de contenir el projecte de gestió cívica de 

l’equipament i que l’entitat concurrent a la gestió ha de concretar en un projecte singularitzat amb els 

apartats que s’enumeren a les bases. 

 

4.1.- Cartera de serveis bàsics 

 

El Pla estratègic 2015-2018 dels Casals de Barri de Barcelona, elaborat per l’Ajuntament de Barcelona i la 

Plataforma de Gestió Cívica, defineix la cartera de Serveis bàsics dels Casals de Barri com els serveis 

que es presten de forma general i majoritària i que responen a les necessitats del barri. Aquests serveis 

són estàndards i són els que donen la singularitat als Casals de Barri com a equipaments específics de la 

ciutat. 

4.1.1. Servei d’atenció a ciutadania: acollida i acompanyament 

És l’atenció personal, individualitzada, a la ciutadania que ho sol·liciti. Aquest servei facilita 

informació sobre les activitats i projectes del casal i disposa d’informació sobre els serveis que 

s’ofereixen al barri. S’haurà de dur a terme de forma presencial, telefònica, per e-mail i xarxes 

socials. 

Al Casal del Barri Can Carol s’estableix un horari mínim d’obertura de l’equipament que 

serà:  

 2 matins de dilluns a divendres de 10.00 a 13 h. i totes les tardes de dilluns a dijous de 16h a 

21h. Divendres i dissabtes de 16 a 22h:  un total 38 hores a la setmana. 

 Es tanca l’equipament el mes d’agost i festius. 

El projecte que es presenta ha d’incloure una proposta pel servei d’acollida i acompanyament, 

especificant els instruments i la metodologia de detecció i recollida de demandes. 
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4.1.2. Espai de trobada i barra freda 

S’ofereix un espai obert i adequat per estimular la interrelació entre les persones usuàries del 

centre. Aquest servei es prestarà en un espai de la planta baixa, amb una “barra freda” en la qual 

es podran servir begudes i aliments sense cocció.  

Aquest espai, regulat en el model de bases, adjunt a aquest document, funcionarà amb un mínim 

horaris d’obertura de l’equipament, donant servei a les persones i entitats usuàries i facilitant un 

espai de trobada i relació entre elles. 

Aquest espai ha de complir amb la normativa vigent en matèria de servei de bar-cafeteria, i amb 

les especificacions regulades a les Bases que s’adjunten. 

 

4.1.3. Serveis de promoció i suport a l’associacionisme 

 

Inclou els serveis de cessió i de lloguer d’espais i/o materials disponibles. El projecte que es 

presenta ha d’incloure una proposta de normativa interna de cessió i lloguer d’espais i/o materials 

disponibles especificant els instruments i la metodologia de recollida de demandes, tot recollint 

aquestes consideracions. 

Cessió d’espais al Casal de Barri Can Carol: ha de facilitar espais i/o infraestructures al veïnat, a 

grups, associacions i entitats sense ànim de lucre, amb criteris tècnics, per tal que puguin portar a 

terme les seves activitats, sempre en funció de les possibilitats del casal i el reglament que es 

determini. En aquesta cessió caldrà incorporar una  contraprestació que es farà en el marc de les 

diferents activitats comunitàries que es desenvolupin en el barri. 

El mínim que ha de contenir el reglament de cessió d’espais i/o materials disponibles són els 

següents aspectes: 

 

- La cessió per entitats del barri es realitzarà de manera gratuïta, sempre i quan l’activitat 

sigui organitzada sense ànim de lucre, en cas contrari s’establirà un preu de lloguer d’espai

 (preu privat comunicat). Es prioritzaran aquelles activitats obertes al veïnat i de caràcter 

participatiu i comunitari. 

- La cessió per grups informals del barri en què la seva activitat es consideri d’interès 

col·lectiu i veïnal (grups auto-organitzats de joves, de dones...) s’ha de realitzar de forma 

gratuïta. 

- La programació del casal ha de preveure una reserva de temps i d’espais suficient per a la 

cessió a entitats i grups informals del barri. El reglament intern de cessió ha de preveure 

instruments de foment de l’oferta d’espais a les entitats i grups del barri, i els sistemes de 

correcció adients prèviament comunicats a les persones usuàries i entitats en el cas que 

s’incrementin el número de demandes de cessió d’espais sense poder atendre. 

Lloguer d’espais: Està subjecte a pagament de preus privats comunicats, i ha de contemplar el 

lloguer d’espais i/o materials disponibles ciutadans i grups per a usos privats, així com a entitats 

de fora del barri, sempre que les activitats de l’equipament ho permetin. 
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- L’entitat concurrent haurà d’incloure al projecte una proposta de preus per al lloguer 

d’espais i/o materials disponibles. En cas d’haver-se de modificar posteriorment, hauran de 

ser aprovats pel Consell/Espai de Participació del centre i pel Districte de Gràcia. 

 

4.1.4. Servei de Promoció del voluntariat 

 

Els Casals de Barri han de vertebrar i facilitar la participació activa de les persones que vulguin 

col·laborar de manera voluntària en activitats, programes i projectes que es duen a terme al 

Casal de Barri, en altres equipaments o en iniciatives que es desenvolupen en entitats i 

associacions. El projecte presentat haurà d’incloure una proposta al respecte. 

 

4.1.5. Servei de suport a les iniciatives de veïns i veïnes, grups formals i informals i Entitats 

Els Casals de Barri han de donar suport a mida per al desenvolupament de projectes i iniciatives 

que tinguin un interès especial socioeducatiu i sociocultural i que sintonitzin amb les demandes i 

necessitats de la població, estimulant el treball conjunt i la cooperació entre els diferents agents. 

El projecte presentat haurà d’incloure propostes d’activitats i projectes en aquests àmbits. Es 

donaren prioritat als projectes presentats pels grups de dones i pels joves del barri. 

 

4.1.6. Servei d’activitats socioculturals, formatives i de lleure en el Casal de Barri Can Carol 

 

Es tracta d’activitats educatives, de lleure, socials i culturals que han de donar resposta a les 

necessitats dels veïns i veïnes i facilitar l’adquisició de competències i habilitats, coneixements i 

l’establiment de vincles entre el veïnat. El projecte presentat haurà d’incloure propostes 

d’activitats i projectes en aquests àmbits i en concret activitats relacionades amb el medi ambient 

i la sostenibilitat. 

 

La programació serà trimestral. 

 

4.1.7. Servei de festes i tradicions 

 

El projecte ha d’incloure un calendari festiu i la programació, com a Casal de Barri, en la festa 

major del territori i la celebració d’altres dies singulars del calendari festiu. 

 

4.2. Cartera de serveis singulars 

 

 El bar del Casal de Barri Can Carol: com espai de trobada i cohesió social del barri i dels 

diferents serveis de l’edifici. Es preveu un servei de Barra Freda, regulat al model de bases 

d’aquest projecte, amb les funcions que s’indiquen i la regulació prevista per les normatives 

municipals. 

 

 Servei d’exposicions: oferirà exposicions de divulgació a exposicions informatives o divulgatives 

i/o a la mostra de treballs individuals i col·lectius d’artistes i creadors/es del barri i altres tipus 
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d’activitats socioculturals. Una vegada tingui la infraestructura adient es podrà habilitat un espai 

de Coworking. 

 Serveis singulars són: són els serveis que el Casal pot prestar de forma singular i que depenen de 

la possibilitat de tenir recursos per implantar-los. No necessàriament els casals han d’oferir aquests 

serveis singulars, en tot cas, si hi ha la possibilitat de desenvolupar-los, i la definició d’aquests 

seran considerats en la valoració del projecte durant la concurrència. 

 Servei d’allotjament d’entitats, serveis i programes al Casal de Barri Can Carol: El Casal, si

 les característiques d’espais i programació ho permeten, poden cedir espais, de manera 

estable o puntual, destinats a entitats/associacions/ serveis, i aquestes han de oferir al projecte de 

Casal algun tipus de contraprestació. Indiqueu, si escau, el servei d’allotjament d’entitats del 

projecte que proposa el gestor. 

 Racons comunitaris: Els Casals poden habilitar espais per desenvolupar projectes i programes 

adreçats a infants, famílies, dones, gent gran, joves... amb l’objectiu de complementar els 

programes municipals de serveis a les persones, de promoció i participació en la seva relació amb 

el territori i la xarxa social de barri.  

 Servei de préstec de material: Es podrà cedir material per donar suport a activitats externes al 

centre: taules, cadires, equip de so… 

 Espectacles, actuacions i cicles socioculturals: Produccions culturals d’acord amb les 

característiques de l’espai i relacionades amb la realitat sociocultural del territori. 

 Indiqueu, si escau, proposta d’espectacles, actuacions i cicles socioculturals. 

 Serveis i projectes de banc de temps i intercanvi de recursos: Indiqueu, si s’escau, 

 proposta d’activitats de suport a projectes que fomentin els intercanvis. 

 Altres serveis, activitats i programes: es poden desenvolupar altre tipus de serveis i projectes que 

responguin a les necessitats específiques del veïnat de cada barri. 

Tots aquests serveis tindran en compte de manera transversal les polítiques d’igualtat de gènere, 

sostenibilitat, interculturalitat i oci inclusiu. 

5.- MECANISMES DE PARTICIPACIÓ. 

 

La gestió cívica es considera un instrument de participació ciutadana, aporta com a valor afegit 

l’experiència i el coneixement de l’entitat en processos de participació ciutadana i la possibilitat 

d’aplicar-los de manera eficient, amb una major adequació a la realitat en la que es vol incidir i amb 

la implicació voluntària de la ciutadania i les entitats/associacions tant en la definició, la presa de 

decisions, com en la realització de les activitats/projectes. 

 

5.1.- Amb independència del projecte de gestió cívica presentat per a aquesta concurrència, el 

Casal haurà de garantir la convocatòria d’un mínim de 1 reunió a l’ any del Consell de participació 

de l’equipament municipal. 

 

S’ha de garantir la presència, al marge de l’entitat gestora, almenys entre 2 i 3 entitats del barri, 

entre 2 i 3 persones usuàries i 1 o 2 membres de l’Ajuntament de Barcelona. 

Els mecanismes d’elecció proposats per les entitats i les persones usuàries han de respectar 

criteris de publicitat i transparència. Aquestes reunions es faran entre els mesos de setembre a 

desembre i de maig a juliol. 

 

Com a principals funcions del Consell/Espai de Participació ha de constar estar assabentat i ha de 

servir per a concretar: 
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 El compte d’explotació anual. 

 La proposta de programació i els projectes singulars així com de l’avaluació. 

 El treball comunitari que s’ha de realitzar des del casal. 

 Els mecanismes de participació interna dels usuaris en la presa de decisions, en la gestió i en 

l’avaluació de la programació i projectes. 

 La cartera de serveis bàsics i singulars de l’equipament i com es presten. 

 La normativa interna de l’equipament: reglament amb criteris de cessió i lloguer d’espais i/o 

infraestructura, tasques del personal, seguiment i coordinació interna, formes i horari d’atenció 

al públic, per exemple. 

 El pla de comunicació del centre. 

 S’elaborarà un acta de cada reunió. 

Donada les característiques d’aquest equipament es crearà : 

 

5.2.- L’espai de governança participativa del Casal de Barri Can Carol es tracta d’un espai 

participatiu obert al barri o a l’àmbit territorial, que ha de permetre definir de forma consensuada el 

projecte concret d’aquest. Aquest espai és reunirà com mínim una vegada trimestral i estarà format 

pels serveis, entitats i projectes, tècnics /ques del territori i usuaris/es ( mínim de 4 usuaris/es) que 

utilitzen el Casal. Aquesta obligació respon a l’objectiu de millorar la regulació de la gestió cívica 

dels equipaments  i donar suport als projectes participatius i de cohesió social de les 

associacions, alhora que suposarà continuar amb una renovació del projecte del Casal de Barri 

pels veïns i veïnes i les entitats i les seves aportacions. 

 

L’espai de governança participativa i el Consell de participació ha de garantir, de manera 

consensuada, les característiques bàsiques del projecte de gestió cívica que s’hi desenvoluparà a 

partir de l’anàlisi de necessitats i potencialitats del barri i de l’equipament, dins del marc del Pla 

Estratègic dels Casals de Barri 2015-2018 i del Marc  conceptual, estratègic i operatiu: Cap a una 

política pública d’acció comunitària (octubre 2016) i del Pla Municipal d’Acció Comunitaria 2018-

2022. 

5.3.- El Casal de Barri Can Carol podrà tenir altres mecanismes participatius com poden ser: la 

realització d’assemblees de persones usuàries, consultes, enquestes, bústia de suggeriments, 

processos participatius, etc. 

El projecte presentat haurà d’incloure propostes metodològiques i de procediments en aquest 

àmbit. 

 

6.- L’ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DE L’EQUIPAMENT 

 

6.1.- El personal propi del centre 

Els Casals de Barri han de comptar amb personal propi idoni per a realitzar diferents tasques de 

coordinació,dinamització, informació i gestió administrativa. L’entitat gestora haurà de garantir la 

presència i participació de l’equipament en els processos/projectes comunitaris de l’entorn 

entenent que la gestió cívica implica el treball en i amb la comunitat. 

Al Casal de Barri Can Carol, del Districte de Gràcia s’estableix la contractació laboral mínima d’una 

persona amb les funcions de direcció de l’equipament a 37, 5 hores i d’un /a dinamitzador/a a 37,5 

hores setmanals cadascuna; ambdues figures assumiran funcions de informació i atenció al públic. 
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L’Ajuntament de Barcelona, segons les polítiques actives d’ocupació i l’oferta pública de Plans 

d’Ocupació Municipals, podrà sol·licitar la contractació d’un pla d’ocupació per a cada Casal de 

Barri per tal de donar suport a l’equipament municipal. L’objectiu general d’aquesta contractació és 

donar suport en la participació a la entitat gestora dels Casals de Barri. 

 

6.2.- Obertura de l’equipament 

S’estableix un horari mínim d’obertura de l’equipament, el més adaptat a la realitat del barri, de: 2 

matins de dilluns a divendres de 10.00 a 13h. i totes les tardes de dilluns a dissabte de 16h a 21h, 

incrementant l’horari de tancament de divendres i dissabtes a les 22h., un total 38 hores a la 

setmana, que es podrà ampliar en funció del projecte de cada Casal de Barri, podent allargar-se 

l’horari d’obertura en la franja horària de caps de setmana.  

Es poden establir normatives específiques de cessió d’espais fora de l’horari d’obertura que 

possibilitin l’autogestió de les activitats i no necessàriament suposin la permanència de personal en 

el centre, és a dir, es pot incloure a la normativa interna de l’equipament la possibilitat d’obertura 

fora d’horari per part d’altres entitats del barri, sota uns criteris prèviament consensuats. La 

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori facilitarà a l’entitat un protocol intern bàsic per a la 

cessió d’espais per poder començar a treballar. 

 

6.3.- Normativa Interna de l’equipament: Metodologies, procediments i preus. 

És necessari que s’estableixi i es consensuï una normativa interna de l’equipament, dels 

mecanismes de participació interna del Casal de Barri: consell/espai de participació, etc.., de la 

manera més participada possible amb les persones usuàries del centre, les entitats del barri i el 

veïnat. 

Aquesta normativa interna ha de contemplar, com a mínim els criteris, procediments i protocols 

relacionats amb l’operativa interna del casal sobre: 

 la inscripció a les activitats 

 mecanismes de participació interna al casal 

 criteris, procediments i preus comunicats per a la cessió i lloguer d’espais 

 els criteris de la sala d’exposicions 

 els criteris de l’espai de trobada 

 els criteris d’espais per a iniciatives noves 

 activitats/espais autogestionats 

 les característiques de la cartera de serveis bàsics i singulars que ofereix el casal 

 sistemes i horari d’atenció al públic: pla d’acollida 

 ús de les noves tecnologies 

 criteris per activitats produïdes en col·laboració amb altres entitats i contraprestacions 

 els mecanismes, metodologies i procediments per al seguiment, coordinació i avaluació de la 

programació/projectes 

 implicació del Casal de Barri en accions comunitàries. 

 criteris per l’actualització de la informació 

 En el cas que diferents serveis comparteixin el mateix edifici, ha de contemplar una Taula 

compartida d’interserveis que ha de servir per a concretar la normativa interna mínima abans 

esmentada així com proposta compartida de programació/projectes i el treball comunitari. 

 

El projecte presentat haurà d’incloure propostes metodològiques i de procediments en aquest 

àmbit. 
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El centre ha de comptar amb una graella de preus d’activitats i de cessió d’espais que ha de 

facilitar-se a les persones usuàries i prèviament acordat amb el Districte de Gràcia. 

Es mesurarà l’impacte de les activitats de l’equipament, amb indicadors d’objectius i de resultats, 

quantitatius i qualitatius que avaluïn la qualitat dels serveis, segons els models que s’annexen de 

sistema d’indicadors i memòria anual d’activitat (annexes 7 i 8) 

La Direcció de Serveis a les Persones i al Territori i la Direcció de Serveis Comunitaris facilitarà a 

l’entitat els indicadors per tal que els gestors recullin les dades objectives de tota 

l’activitat/projectes en que s’impliqui i es realitzin a l’equipament.  

El projecte presentat haurà d’incloure propostes metodològiques i de procediments per a la 

recollida i facilitació d’aquests indicadors. 

 

7.- LA DE COMUNICACIÓ 

 

Els Casals de Barri han de dissenyar un Pla de Comunicació per tal de difondre els diferents 

serveis i el programa d’activitats i projectes de l’equipament, tot contemplant els diferents canals de 

comunicació, en especial l’ús de les tecnologies de la informació, per tal d’arribar al màxim de 

públic del seu àmbit territorial. 

 

Els Casals de Barri han de mantenir actualitzada la informació dels projectes i activitats així com 

les notícies i esdeveniments de l’equipament per a la visualització i difusió al web de Casals de 

Barri de l’Ajuntament de Barcelona i al web del districte de Gràcia. 

 

El projecte presentat haurà d’incloure la proposta d’un Pla de comunicació, que haurà d’estar 

alineat amb les directrius de comunicació de l’ Ajuntament de Barcelona.  

 

El Casal de Barri ha d’utilitzar sempre la  imatge corporativa del districte i de l’Ajuntament de 

Barcelona en qualsevol dels productes de visualització/difusió de l’equipament: en paper, a les 

xarxes socials,... 

 

Qualsevol activitat/projecte que tingui un producte de publicació que utilitzi el nom i la imatge del 

casal ha de tenir el vistiplau previ del districte.  

 

Qualsevol petició externa d’investigació, de gravació, i de petició de Mitjans de comunicació 

relacionada amb la vida quotidiana o amb el funcionament del Casal de Barri, s’haurà de posar en 

coneixement del districte amb antelació. 

 

Els expositors del Casal de Barri són d’ús exclusiu per a les informacions internes i de qualsevol 

altra informació de les administracions públiques que pugui ser d’interès a la ciutadania. 

El gestor haurà d’aportar la notificació de la inscripció del fitxer de dades de caràcter 
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personal de titularitat privada dins del termini de 2 mesos a comptar des de la signatura del 

conveni. 

 

8.- ESTUDI ECONÒMIC -FINANCER 

Ha de contemplar: 

 Relació d’ingressos classificats per fonts de finançament i detallant els imports previstos. 

 Relació de despeses classificades per concepte i detallant imports. 

 Proposta de preus per a les activitats (preus privats comunicats). 

Els preus màxims a aplicar en els cursos i tallers dels Casals de Barri de Gràcia seran de 5,5 

€/hora (sense IVA). 

 Memòria explicativa de la previsió d’ingressos i despeses i la seva aplicació al projecte de gestió. 

L’estudi econòmic-financer serà presentat per a totes les anualitats del projecte i s’ajustarà als 

imports que per a cada anualitat s’estableixen a la Base Quarta. 

 

9.- COORDINACIÓ 

Els Casals de Barri del Districte de Gràcia es coordinaran a través d’una Taula específica dels 

Casals de Barri i de les Taules d’equipaments del Districte, a més de participar en la 

coordinació dels Casals de Barri a nivell de ciutat. 

 

També hauran de participar en: 

 Els òrgans de participació del Districte. 

 En les sessions formatives organitzades per l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’àrea de 

Drets de Ciutadania, Participació i transparència. 

 

El seguiment del projecte es farà a través de la Coordinadora de Projectes Territorials i del tècnic/a de 

barri o persona en que es delegui. 

 

 

Barcelona, 17 de gener de 2020 


