
 

CONVIVÈNCIA - ESCALES 
 
COL·LECTIU DESTINATARI (Sector població i sector temàtic): 
 
Sector de població: Població General 
Sector temàtic: Associacionisme/ Entorn i habitatge/ Participació ciutadana/ 
Convivència i Civisme. 
 
ENTITAT/S RESPONSABLE/S:  
 
Grup de Treball Convivència i Salut del Pla Comunitari 
Àrea de Benestar Social– Regidoria Convivència i Immigració 
Àrea de Benestar Social –Serveis Socials 
AV Primer de Maig 
 

ENTITAT/S I SERVEI/S QUE HI PARTICIPEN:  
 
Àrea de Benestar Social– Regidoria Convivència i Immigració 
Àrea de Benestar Social –Serveis Socials 
AV Primer de Maig  
Agencia de l’Habitatge de Catalunya 
Guàrdia Urbana (UMIRC) 
 

CALENDARI:  
 
Maig – juny i d’octubre – desembre del 2013 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS: 
 

PREVISTOS: 
 

59 comunitats de veïns de Mas Pellicer 

REALS: 
 

59 comunitats de veïns de Mas Pellicer 
OBJECTIUS GENERALS: 
 
Responsabilitzar a les persones que viuen als habitatges de protecció oficial de la 
zona Mas Pellicer del barri de San Josep, de les seves obligacions com llogater/es 
i/o propietaris/es dels immobles i zones comunitàries compartides. 
 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 
 
Impulsar accions socioeducatives per donar resposta als problemes de 
convivència, habitabilitat i incivisme en el context de les escales i espais 
comunitaris. 
ACTIVITATS: 
 
• Realització de reunions, conjuntament amb tècnics de l’Agència Catalana de 



l’Habitatge, Ajuntament i mediador gitano (quan es requereixi) per cadascuna 
de les escales (100% lloguer) i mixtes (amb major percentatge de lloguer). 

• Suport, assessorament i mediació de les juntes administradores i comunitats 
de propietaris que tenen organització veïnal o tenen greus dificultats de 
funcionament, treballant especialment aspectes relatius a la convivència veïnal. 
Inclou acompanyament en les gestions que s’han de dur a terme per 
normalitzar les escales i suport en la recollida de documentació. 

• Seguiment de les reunions ordinàries i extraordinàries de les juntes i 
comunitats de propietaris en vies de normalització. 

• Realització d’una reunió quinzenal amb referents de Serveis Socials per establir 
un espai de coordinació i dissenyar possibles intervencions conjuntes.  

• Derivar alguns casos a altres agents mediadors, com ara UMIRC (Guàrdia 
Urbana) quan es presenti imprescindible per aconseguir un nivell 
d’organització i convivència adients a l’escala. 

 
CRITERIS D’AVALUACIÓ: 
 

• Nombre de reunions 
• Nombre de persones assistents a les reunions 
• Número de Comunitats de Propietaris i Juntes Administradores 

estructurades. 
• Nombre d’acords veïnals davant conflictes de convivència amb resolució 

favorable per ambdues parts. 
• Nombre de reunions tècniques realitzades. 
• Grau de satisfacció obtingut a nivell tècnic i veïnal de la implementació del 

programa. 
 

 


