Memòria del Servei
d’Assessorament i Mediació en
temes de veïnatge
Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Any 2019

1. Objectius generals
 Fomentar la convivència i civisme, realitzant mediacions en l’àmbit
comunitari i de veïnatge.
 Capacitar les comunitats de veïns per tal què s’organitzin i funcionin de
manera autònoma promovent la participació dels seus veïns mitjançant
l’autogestió.
 Millorar la qualitat de vida comunitària, capacitant els veïns en la
resolució autònoma de les dificultats.

 Fomentar el diàleg i cohesió social trobant els avantatges de viure en
grup.
 Fomentar actituds que facilitin l’entesa i respecte entre la ciutadania.
 Oferir suport a les comunitats de veïns per relacionar-se amb
l’administració.

2. Projectes engegats
Atenció al públic oferint
mediació i assessorament en
temes de veïnatge.
Nova Guia per a la gestió de
la comunitat de veïns

Diagnosi sobre l’estat d e
les comunitats de
veïns de les Franqueses
del Vallès.

Accions de formació i sensibilització
en el marc del Dia Europeu de la
Mediació.

Campanyes informatives i de
sensibilització mensuals a
través del web municipal.

3. Reconeixements
El Servei ha rebut l’any 2019 el reconeixement com una Bona Pràctica
en l’àmbit de la convivència del període 2014-2018 i ha estat inclosa en
el Banc de Bones Pràctiques de govern local de la Fundació Carles Pi i
Sunyer.

4. Expedients treballats
57
CASOS DE VEÏNATGE
TREBALLATS

33 SOL·LICITUDS

36 EXPEDIENTS
TANCATS

IMPACTE EN
1547* PERSONES

*Mitjana de 2,69 habitants per habitatge a les Franqueses del Vallès, segons les dades de població de l’any 2015
Font: www.idescat.cat

5.Comunitats ateses per nuclis

6. Expedients tancats segons tipologia de dificultat
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7. Canal d’entrada

21%

79%

Iniciativa pròpia

Derivació

S’observa que la majoria de les
demandes són realitzades directament
per veïns /es, circumstància que és
fruit de la consolidació i arrelament del
Servei.

7. Expedients segons tipus de tancament
11%

56%
33%

gestió/facilitació

acords

sense acords

Un total de 20 expedients, (56%) es
resolen mitjançant la facilitació, tècnica
que consisteix a oferir de manera
simultània i flexible mediació i
assessorament multidisciplinari en
temes de veïnatge perquè les persones
o grups resolguin les dificultats
preexistents i
treballin per la
consecució d’uns objectius comuns
mitjançant el seguiment d’un pla de
treball de durada mitjana o llarga
realitzat amb el suport del Servei.

8. Demandes i necessitats detectades
TIPOLOGIA DE NECESSITATS DETECTADES DURANT LA
INTERVENCIÓ

MOTIU DE LA DEMANDA INICIAL AL SERVEI
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Es constata que durant la implementació del pla de treball, és habitual detectar altres dificultats no
manifestades inicialment pels usuaris, i que es fa necessari la seva resolució.
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9. Evolució de les dificultats dels expedients tancats l’any
2019
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Les dificultats de les comunitats es classifiquen en tres
nivells:
1. NIVELL A són les comunitats constituïdes i que no
presenten dificultats de convivència.
2. NIVELL B són aquelles que tenen dificultats de
previsible solució amb una intervenció curta donant
pautes d’actuació i un acompanyament delimitat.
3. NIVELL C , són aquelles comunitats amb múltiples
dificultats que necessiten un pla d’intervenció definit de
durada mitjana o llarga i un posterior seguiment per part
del servei.

10. Objectius
Continuar amb la
implementació del
protocol d’actuació de
millora continuada del
document de Diagnosi
per l’estat de les
comunitats de veïns
de les Franqueses

Involucrar antics
usuaris per a
transmetre les seves
bones experiències

Realitzar formacions i
accions de
sensibilització, segons
les necessitats dels
usuaris.

Fomentar l’ús del
servei entre aquells
ciutadans amb
problemes de
veïnatge que no
accedeixen per si
mateixos.

Fomentar l’ús del
servei entre els
administradors de
finques professionals
per millorar la
convivència a les
comunitats que
gestionen.

11. Propostes
Atesa la demanda que hi ha, les necessitats detectades i el bon acolliment que ha tingut
entre els ciutadans, per a l’any 2020 l’Ajuntament de les Franqueses aposta per continuar
amb el Servei. Continuant en la seva línia de treball es proposen les següents :

Seguir amb la implementació del protocol d’actuació de millora continuada
establert en el document de diagnosi de l’Estat de les Comunitats de veïns de
les Franqueses del Vallès com:
- Realitzant formacions a mida de les necessitats detectades entre els usuaris.
- Realitzant plans de treball a mida de les comunitats interessades
- Accions de sensibilització mitjançant l’entrega de la Guia de suport a les
comunitats
de iveïns.
Seguir
fomentant
ampliant la coordinació amb altres àrees de l’Ajuntament.
- Treball en l’establiment d’un protocol d’actuació en casos d’ocupació.

12. Contacte
Horari d’atenció :
•
•

A l'edifici consistorial dimarts, de 16 a 18 h i els dimecres, de 9 a 13 h
A l'edifici Bellavista Activa dilluns, dimarts, dijous i divendres, de 9 a 13 h,

