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Projecte PdB ZN

Finançament DC/INV

PRESSUPOST TOTAL COMPROMÈS EXECUTAT

1. Educació i salut pública 1.900.000,00            2.038.360,98           688.270,69             

ZN_EdS.1. Incorporació dels Perfils psicosocials a les escoles -                                       576.007,03                       132.175,17                     

ZN_EdS.2. Consolidar el programa EducArts d'ensenyaments artístics als centres educatius de la Zona Nord -                                       532.320,01                       279.748,39                     

 ZN_EdS.3.Promoure programes i accions que fomen�n la con�nuïtat dels estudis i garanteixin l’accés als estudis post-obligatoris -                                       128.559,53                       34.670,20                        

ZN_EdS.4. Millorar i ampliar l'oferta d'activitats extraescolars -                                       338.128,70                       131.993,03                     

ZN_EdS.5. Impulsar un projecte educatiu i de lleure adreçat a la petita infància -                                       277.548,48                       66.414,63                        

ZN_EdS.6. Accions de promoció dels hàbits saludables. -                                       95.018,07                         33.474,20                        

ZN_EdS.7. Accions per combatre la solitud no volguda i l'aïllament -                                       74.984,10                         -                                     

ZN_EdS.8. Desenvolupar projectes en l'àmbit de la salut mental des d'una perspectiva comunitària -                                       15.795,07                         9.795,07                          

2. Drets socials, equitat de gènere i acció comunitària 1.050.000,00            1.170.629,61           185.247,68             

ZN_DS.09. Construcció del nou espai per a joves de la zona Nord i suport a les iniciatives dels i les joves en el camp de l'associacionisme i el lleure educatiu i saludable -                                       590.883,13                       60.088,41                        

ZN_DS.10. Projectes específics per a dones -                                       229.905,18                       88.383,12                        

ZN_DS.11. Programa d'accions de dinamització i acompanyament a la inclusió i el reconeixement de la diversitat cultural i l'origen en l'àmbit comunitari -                                       8.484,00                            -                                     

ZN_DS.12. Impulsar accions que contribueixin a la millora de la convivència i al foment del bon veïnatge, en especial a la Plaça Verda i els seus entorns -                                       261.615,25                       22.034,10                        

ZN_DS.13. Reduir l'escletxa digital i fomentar l'ús responsable i educatiu de les tecnologies -                                       29.742,05                         14.742,05                        

ZN_DS.14. Facilitar la creació d’un espai comunitari als baixos de la parròquia de Torre Baró. -                                       50.000,00                         -                                     

3. Habitatge 200.000,00               355.300,99               88.899,75               

ZN_H.17. Servei de suport psicològic a persones que es troben en situació de vulnerabilitat residencial -                                       355.300,99                       88.899,75                        

4. Ocupació, impuls econòmic i economia social 1.000.000,00            841.496,61               190.884,96             

ZN_Oc.18. Programes de formació ocupacional i experimentació laboral -                                       333.638,05                       31.939,07                        

ZN_Oc.19. Programes de regularització mitjançant la contractació i d'homologació d'estudis -                                       152.453,87                       3.192,57                          

ZN_Oc.20. Servei d'orientació Laboral a Vallbona -                                       54.879,97                         10.156,85                        

ZN_Oc.21. Xarxa de resposta Socioeconòmica (XARSE) -                                       212.934,11                       140.998,14                     

ZN_Oc.23. Programa integral de suport i enfortiment del comerç de proximitat -                                       87.590,60                         4.598,33                          

5. Espai públic i accessibilitat 6.300.000,00            7.105.991,00           1.191.193,00          

ZN_EP.24. Millores a l'espai públic de Vallbona- Pla director de Vallbona- Fase 1 -                                       70.001,00                         -                                     

ZN_EP.24. Millores a l'espai públic de Vallbona- Pla director de Vallbona- Fase 2 -                                       2.540.000,00                    -                                     

ZN_EP.25. Dignificació de l'espai públic de Torre Baró -                                       780.000,00                       -                                     

ZN_EP.27. Promoure la generació de nous intineraris accessibles a Ciutat Meridiana -                                       3.715.990,00                    1.191.193,00                  

6. Sostenibilitat ambiental i emergència climàtica 800.000,00               101.302,40               11.301,40               

ZN_SiEC.28. Desenvolupament de la primera fase del projecte AgroVallbona -                                       11.301,40                         11.301,40                        

ZN_SiEC.29. Xarxa de refugis climàtics -                                       90.001,00                         -                                     

Despeses Generals -                              31.884,14                 31.884,16               

Total general 11.250.000,00    11.619.965,73   2.387.681,64    
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