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1. Introducció
La innovació i les noves tecnologies apareixen amb força en els nous plantejaments d’una
participació més moderna i més enfocada a la cocreació i a la coresponsabilització de la
ciutadania. D’un model de participació ciutadana, basat en la majoria dels casos en la
representativitat a través de les entitats, les institucions estan passant actualment a comptar
amb altres formes de participació que també arriben directament al ciutadà o ciutadana de
forma individual i massiva.
Els avantatges d’una participació més àmplia reforcen els principis de transparència de les
organitzacions que la practiquen i ofereixen l’alta rendibilitat de la implicació ciutadana per
obtenir una visió més acurada de les necessitats de la població. D’aquí han de néixer l’èxit i
l’eficiència de les polítiques municipals.
Santa Coloma de Gramenet compta amb una àmplia xarxa de recursos participatius que, més
enllà de les accions concretes de la Direcció de Participació depenent directament de
l’Alcaldessa, compten amb els centres cívics, els casals, els centres de joves i altres entorns de
contacte amb la ciutadania.
D’altra banda, el nostre municipi practica actualment la participació “outdoor”. La contínua
presència dels processos participatius als carrers de Santa Coloma troben el seu màxim
exponent en “L’Alcaldia als barris”, que porta a l’Alcaldessa al contacte permanent i a peu de
carrer amb els veïns i veïnes, comerciants, educadors/es i actors dels diferents districtes.
No obstant això, la nostra ciutat, en concordança amb aquestes noves tècniques participatives
que ja estan adoptant molts municipis, necessitava un espai nou, una “casa de la participació”
que pogués donar sortida a la creativitat ciutadana en favor de la mateixa ciutat.
No hi ha millor assessor per un equip de govern que la pròpia ciutadania. Per això, i amb
aquesta voluntat, neix el projecte d’un espai de cocreació i participació ciutadana: el “Pompeu
Lab”.

2. Memòria justificativa
2.1 Filosofia de l’equipament
El Pompeu Lab ha de ser un laboratori d’idees que funcioni de manera permanent, impulsat
per l’acció proactiva de la mateixa ciutadania. En aquest sentit, considerem que cada ciutadà i
ciutadana té una aportació vàlida a fer per a la ciutat. Participant cadascun/a des del seu
àmbit, des de les seves competències i des de la seva voluntat per posar en comú talent
personal i col·lectiu al benefici de tota la ciutadania.
El Pompeu Lab pretén atraure colomencs i colomenques de totes les condicions i extreure
aportacions vàlides per a la construcció i millora permanent de la ciutat.
Per això, el Pompeu Lab esdevé també un espai de convivència i posada en comú, a través de
la innovació i utilitzant les noves tecnologies per empoderar la ciutadania, fomentar els
valors del treball en equip, la solidaritat i la idiosincràsia de Santa Coloma.
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El Pompeu Lab està destinat també a fomentar la interactuació de les entitats que allotja amb
la ciutadania. Més enllà dels convenis o acords que contemplin contraprestacions per la cessió
d’espais, caldria aprofitar els recursos de les entitats acollides per traduir-los en activitats de
dinamització de l’espai.
D’altra banda es requerirà la implicació de les diferents àrees de l’Ajuntament per a
transportar als Making o ThinkingLabs qüestions de les seves competències que es podrien
resoldre des dels laboratoris ciutadans.
I, per últim, el Pompeu Lab establirà una política de sinèrgies i col·laboració amb altres City
Labs o espais participatius similars en l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’eix
Besòs.

2.2 Objectius
La posada en marxa d’aquest nou espai participatiu de la ciutat respon als objectius següents:










Establir d’un espai de co-creació i de reflexió ciutadana, l’acció de les quals reverteixi
en el bé comú.
Empoderar els ciutadans i ciutadanes a través de les noves tècniques i metodologies
per tal d’augmentar el seu nivell d’implicació amb la ciutat.
Obrir la participació als sectors més allunyats del dia a dia de les polítiques de ciutat.
Contribuir a la superació de l’escletxa digital, amb continguts específics adaptats a les
diferents etapes de la vida.
Educar a través del Making Lab i el manual thinking, les noves tecnologies i les millors
tècniques disponibles.
Socialitzar els instruments de creació des del foment del treball en equip.
Contribuir al debat sobre les qüestions quotidianes de la vida de la ciutat amb vocació
de recerca col·lectiva de millores.
Creació d’un espai veïnal de trobada i suport a entitats d’interès general.
Ús de tècniques d’innovació aplicades al debat i a la participació.

2.3 Ubicació i aforament
L’equipament està ubicat al carrer Pompeu Fabra número 22, a Santa Coloma de Gramenet
(08922).
L’aforament del local està calculat en unes 100 persones en Auditori i unes 275 en ocupació
total de l’edifici.

2.4 Horari i calendari del centre
El centre obrirà de dilluns a divendres, sempre i quan siguin laborables a Santa Coloma de
Gramenet. En horari de matins l’ús serà privatiu de les empreses o entitats amb les que
s’estableixi un conveni, i en horari de tardes (de 17h a 20:30h) romandrà obert al públic. A
continuació es mostra el calendari previst per al 2018.
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Obert
Tancat

3. Descripció dels serveis i activitats
3.1 Espais
El Pompeu Lab constarà dels següents espais privatius i/o reservats (veure annex 1):




Despatxos privatius adreçats a entitats col·laboradores del Pompeu Lab.
Despatxos de relació municipal. En concret: Punt del Voluntariat, Oficina d’Atenció a
les Entitats, el Banc del Temps i I’Oficina suport LGTBI.
Punt d’atenció Participació: oficina de referència per als processos participatius i
gestió del Pompeu Lab.

A continuació es mostren els espais comuns a la planta baixa (veure annex 1), que estaran
gestionats per la Direcció de Participació en coordinació amb el/la dinamitzador/a:


Sala de reunions central: amb capacitat per a 20 persones. S’utilitzarà amb torns
establerts coordinats pel dinamitzador/a del Centre.



Making Lab: espai de treball i co-creació, dotat de tecnologia d’impressió en 3D,
impressió en vinil, taula de disseny, taula de treball, ordinadors i panell d’eines.



Thinking Lab: espai de creació a través del diàleg i l’aportació d’idees i l’elaboració de
projectes. Hauria d’estar dotat d’una taula de treball, un petit projector o televisió i
una pissarra. El Thinking Lab és una eina pedagògica i de participació per a la recerca,
resolució de problemes o impuls mancomunat de millores per a la ciutat.
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Els dos Labs són espais complementaris, no exclusius. Un projecte es pot començar al
Thinking i materialitzar-se al Making, per exemple.


Sala d’informàtica participativa: Aquest espai estaria destinat a aula informàtica i, a
més, a aula participativa segons les necessitats.



Espai de treball comú: Aquest espai obert estaria destinat a ús de la ciutadania i
d’entitats ciutadanes (consultar email, estudiar, treball d’entitats, sala d’estudi, etc).
Estaria composat per cabines de treball individual amb connexions i amb guixetes per
dipositar els estris.

Espais comuns a la planta primera (veure annex 2), gestionats per la Direcció de Participació:


Zona d’Exposicions: Paret nord per a panells d’una sola cara, o bé fotografies. Es tracta
d’un espai de prestacions limitades però aprofitable per a exposicions lineals. La gestió
de les exposicions s’hauria de fer segons les demandes rebudes del servei de Cultura i
exposicions de temàtica pròpia participativa.



Espai office: Aquest espai, gestionat en coordinació amb el dinamitzador/a, servirà per
assistir les activitats específiques en el àmbit de la nutrició i alimentació, etc. També es
pot fer servir per a reunions més informals, ja que està pensat com a espai distès i
còmode. Es demanarà la instal·lació de vendings.



Espai “Informa’t”: Sala oberta a la part sud, dotada de sofàs o butaques de lectura,
televisió amb canals notícies a volum baix i revisters amb els periòdics locals, els diaris
d’informació general i publicacions diverses relatives a la participació o a la ciutat.
Només el personal del centre serà l’encarregat de guardar i fer servir el comandament
a distància del televisor.
També hi hauria un taulell d’anuncis o pissarra per a deixar comentaris sobre les
notícies del dia o de la setmana. Es tracta de facilitar un espai d’adquisició de
coneixement sobre l’actualitat política i la reflexió ciutadana.



Auditori / Sala d’actes: Sala destinada a actes, processos de participació, activitats
participatives, etc. Es pot reconvertir en dues sales de reunió independents o bé en
sales per a la realització de tallers puntuals.
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En el següent diagrama s’il·lustren els espais continguts en el centre Pompeu Lab:

3.2 Serveis i activitats
El centre Pompeu Lab serà utilitzat en horari de matins per les entitats amb les que s’estableixi
un acord preceptiu, que disposaran dels espais privatius que se’ls assignin.
En horari de tardes, també hi haurà despatxos privatius adreçats a les entitats col·laboradores
del Pompeu Lab, un despatx polivalent i despatxos de relació municipal. Hi haurà el punt
d’atenció a la Participació, que serà l’oficina de referència per als processos participatius.
També hi haurà espais comuns disponibles per ser reservats pels ciutadans, ciutadanes i
entitats, que seran la sala d’actes i la sala de reunions. Per tal de fer les reserves de les sales,
la persona interessada haurà d’omplir un formulari.
L’espai informa’t, la sala de treball i la zona d’exposicions seran espais comuns als quals es
podrà accedir lliurement sense necessitat de reserva.
El Making Lab, Thinking Lab, aula d’informàtica i sala d’actes seran, principalment, els espais
on es duran a terme activitats dirigides i tallers diversos enfocats cap a la recollida de
propostes i participació ciutadana. Les activitats i tallers que es realitzin seran sempre amb
inscripció prèvia.
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3.3 Programació
Les programacions seran planificades semestralment pel departament de Participació
Ciutadana i l’organisme dinamitzador.

3.4 Previsió d’usuaris. Accés i utilització del centre
Els criteris i procediments per a l’accés al centre varien en funció del moment del dia i del tipus
d’activitat que es vagi a realitzar. En horari de matí, l’ús és exclusiu de les entitats amb les que
s’hagi establert un acord preceptiu, mentre que de 17h a 20:30h el centre romandrà obert per
a la ciutadania i entitats. A continuació es mostren els procediments a seguir per l’accés i
utilització de l’equipament.
3.4.1 Entitats amb conveni establert
Pel que fa l’ús durant els matins, només tindran accés al centre el personal de les entitats amb
les que s’estableixi un acord preceptiu, que podran fer ús dels seus espais privatius i dels
espais comuns que se’ls autoritzi.

3.4.2 Ciutadania i entitats ciutadanes
En horari de tarda podran fer ús dels espais comuns tota mena de ciutadans i ciutadanes de
totes les condicions, edats i procedències que s’avinguin a respectar la normativa del centre,
sempre identificant-se per tal de tenir enregistrades les entrades i sortides al centre. Aquest
registre es durà a terme a partir de dos elements: el llibre de visites i el formulari de
participants. Altres formularis de registre son la reserva de les sales i la inscripció a activitats o
tallers.
Els menors de 16 anys hauran d’entrar al centre acompanyats d’un adult excepte quan tinguin
inscripció a una activitat o taller, per a la qual necessitaran l’autorització del pare, mare o
tutor/a legal.
Llibre de registre
A l’entrada hi haurà un llibre en el qual cada cop que una persona faci ús del centre posi el seu
nom, cognoms i hores d’entrada i sortida, per tal de poder fer un seguiment del volum de
persones que passen per l’equipament.
Formulari de participants
Les persones a partir de 16 anys i entitats que ho vulguin, podran omplir el formulari de
participants Pompeu Lab (veure annex 3), en el que autoritzaran ser incloses al fitxer de
titularitat pública Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i
rebre notificacions de properes activitats i tallers que es realitzin al centre per mitjà del correu
electrònic o missatges de text (d’acord amb la Llei Orgànica 15/99, 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal).
Activitats o tallers amb inscripció prèvia
En el cas que els ciutadans i ciutadanes vinguin a realitzar una activitat o taller amb inscripció
prèvia, no hauran de seguir cap dels procediments anteriors, perquè s’hauran inscrit amb
anterioritat per telèfon, correu electrònic o presencialment al mateix centre. Per tant, el o la
responsable del taller o activitat tindrà una llista amb els participants dels quals haurà de
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comprovar l’assistència. El formulari d’inscripció serà diferent per a majors i menors de 16 anys
(veure formularis d’inscripció activitats a annex 4).
D’acord amb la Llei Orgànica 15/99, 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, les dades de les persones inscrites seran incloses al fitxer de titularitat pública
Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet .
Formularis de reserva de sales
Les persones a partir de 16 anys o entitats que necessitin fer servir una sala podran demanar el
formulari de reserva per poder fer ús de l’espai que sol·licitin sempre i quan aquest no tingui
reserva prèvia. Les sales podran reservar-se també amb anterioritat per telèfon, correu
electrònic o presencialment al centre. Hi haurà un formulari estàndard per la reserva de les
sales (veure annex 5). Les sales que poden ser reservades per la ciutadania, entitats, o per
serveis de l’ajuntament són la sala de reunions i sala d’actes.
La Direcció de Participació es reserva el dret de no accedir a la reservació de sales per actes o
reunions que no compleixin amb els criteris i la filosofia de l’equipament.
D’acord amb la Llei Orgànica 15/99, 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, les dades de les persones o entitats que reservin alguna sala seran incloses al fitxer
de titularitat pública Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

3.7 Normes de règim intern
El funcionament del centre es regirà pel reglament que s’aprovi al ple municipal.

4. Forma de gestió
4.1 Organització
4.1.1 Organització interna
Pel que fa a la governança de l’espai, aquest dependrà directament de la Direcció de
Participació i, per tant d’Alcaldia, sota directrius de l’Alcaldessa, en tot el que comporta la
dinamització dels espais comuns i la gestió del seu manteniment. Els espais privatius seran
gestionats directament per les entitats o organitzacions amb les quals s’estableixin els
convenis o els acords preceptius.
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Direcció de Participació Ciutadana

Entitats conveniades

Servei de dinamització i
gestió del centre

Altres serveis

Neteja

Manteniment

4.1.2 Serveis propis i serveis externs
L’espai que es pretén dinamitzar consta de zones comunes, aules, sala de reunions i despatxos
per a entitats d’interès general o entitats col·laboradores en el projecte. Per tant, i tenint en
compte que es pretén una obertura de matí i tarda, els recursos humans que s’han d’habilitar
per a la posada en marxa del Pompeu Lab són:





Un/a conserge per a les tasques d’obertura, tancament i manteniment del local.
Un/a dinamitzador/a general que s’encarregui de la programació del centre, de la
coordinació de l’ús dels espais comuns, i de l’atenció al públic en general.
Autònoms o empreses de contractació eventual (en règim de contracte menor) per a
la dinamització d’activitats puntuals, MakingLab (per projectes), etc.
Un servei de neteja diari i manteniment. Caldrà que un dels components de l’equip de
neteja tingui coneixement o experiència en la neteja de maquinària Fab Lab.

4.1.3 Procediments de gestió
Porta d’entrada i claus
Tindran claus per accedir al centre les entitats conveniades que facin ús de l’espai en torn de
matí, per poder obrir en horari de matins, i el o la conserge del servei de dinamització de les
tardes.
El joc de claus que tindran contindrà la clau del cadenat, persiana, porta d’entrada, armari del
quadre de llums i dels seus despatxos privatius. Podran fer servir les claus dels espais comuns:
aula d’informàtica, sala d’actes, sala de treball i sala de reunions.
El o la conserge del servei de dinamització de tardes tindrà a la cambra de claus totes les claus
exceptuant les dels despatxos privatius. També comptarà amb una clau mestra. Tindrà guardat
un joc amb totes les claus de recanvi.
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El personal de neteja tindrà les claus d’accés al centre (porta, persiana i cadenat) i del quadre
de llums. Les claus de les dependències del local estaran a la cambra de claus.
En horari de matins, el personal de les entitats que estiguin treballant al centre decidiran com
estaran les portes del centre, tot i que es recomana que si s’està treballant dins, les portes
estiguin tancades. Durant la tarda, una porta d’entrada de la planta baixa romandrà oberta
durant tot l’horari d’obertura del centre, exceptuant algun moment puntual en el qual no hi
hagi cap persona a la recepció. En aquest moment es tancarà, permetent la sortida però no
l’entrada de persones. Hi haurà un timbre a la porta d’entrada de la planta baixa per quan
aquesta estigui tancada.
Manual de bon ús de les sales
Per reservar les sales de treball i de reunions, a més d’omplir el formulari de reserva, els
ciutadans i ciutadanes hauran de signar el manual de bon ús (veure annex 6) que es trobarà en
el revers del full.
Manual d’ús de les impressores
Les impressores són d’ús exclusiu per al personal del centre, exceptuant el cas de les activitats
o tallers dirigits que requereixin impressió de documents, que en aquest cas estaran
autoritzats pel dinamitzador o dinamitzadora de l’activitat que s’estigui duent a terme.
Check list de les sales
Setmanalment el o la conserge realitzarà una revisió de l’estat de les sales i instal·lacions. Per
fer-ho, tindrà una guia amb els ítems a avaluar i revisar (veure annex 7).
Objectes perduts
Els objectes perduts es guardaran al centre durant un mes. Els objectes que es guardin
s’anotaran en un llistat i demanarà el nom, DNI i signatura de la persona que vingui a recollirlos.

En cas de ser objectes de valor o que continguin dades personals (targetes, telèfons mòbils...),
només s’entregaran a la persona que acrediti que la seva identitat correspon a la que apareix a
l’objecte perdut.
Data

Objecte perdut

Data de
recollida

Nom de la persona
que el recull

DNI

Signatura

Registre de correspondència
En cas que arribi correspondència (cartes, comandes...), el o la conserge anotarà la data i el
destinatari del paquet rebut. Un cop s’entregui el paquet al seu destinatari, es farà el registre
d’entrega.
Data

Paquet rebut i

Data

Persona que ho recull

Signatura o
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destinatari

d’entrega

segell

Registre de dades dels participants
S’arxivaran tots els formularis de participació que hagin omplert els usuaris i usuàries del
centre. A més a més, es crearà una base de dades de les persones que han omplert el
formulari de participants Pompeu Lab, que hagin participat en activitats o tallers i que hagin
fet reserves de sales (d’acord amb la Llei Orgànica 15/99, 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal).
Normativa especial
- Entrada amb animals
No es permetrà l’entrada a animals al centre. Per tant, si algú intenta entrar amb animals al
centre s’explicarà amablement i es mostrarà que aquesta norma apareix al reglament.
- Entrada amb menjar o beguda
En cas que alguna persona entri menjant, s’explicarà que només està permès menjar a l’espai
de bar- office i es suggerirà que acabi de fer-ho en aquesta zona del centre.
- Entrada de persones sota els efectes de l’alcohol o altres substàncies
Està totalment prohibida l’entrada a persones sota els efectes de begudes alcohòliques o altres
substàncies. En aquest cas es convidarà a la persona a venir en un altre moment en el qual el
seu estat sigui l’adequat. En cas de produir-se conflicte, es procedirà a trucar al cos de
seguretat corresponent (Policia Local).
- Accés de bicicletes o patinets
No està permesa l’entrada de bicicletes, patinets o altres objectes voluminosos que el personal
del centre consideri no adequats, i tampoc es disposa de cap espai habilitat per
emmagatzematge d’aquests. Per tant, si volen deixar-los fora, l’organització no es farà
responsable de pèrdues o robatoris.
- En cas d’accident o indisposició d’algun usuari o usuària
Es comprovarà que la persona es troba en un lloc segur i s’avisarà al servei d’emergències de la
Generalitat (112).
Incidències
Llistat telefònic en cas d’incidències:
Policia Local
Mossos d'Esquadra
Mossos d'Esquadra. Atenció a dones en situació de
violència
Bombers Santa Coloma
Emergències - Generalitat

93 462 40 10 - 93 466 51 42 - 092
112
900 900 120
93 391 80 80 - 112
112
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CatSalut (consultes mediques)
Creu Roja

061
93 386 20 24

4.2 Recursos
4.2.1 Recursos materials
Recepció

-

Sala 1: Making Lab

-

Sala 2: Thinking Lab

-

Sales 3 i 4: Sala d’informàtica

-

Sala 5: Despatx de Participació

-

Sala 6: Sala de treball

-

Sala 16: Sala de Reunions

-

Despatx 8: Despatx de relació municipal

-

-Mostrador
- Cadira oficina (recepcionista)
- Cadires/butaques d’espera (en un espai de
1,10m i un espai de 1,68m. Ambdós de 0,90m
de fons)
- Suro de paret 2,40x1m
- Telèfon sense fil
- Taula de treball de 3m + cadires
- Prestatgeria 1,85x1,85m
- Impressora 3D
- Talladora Làser
- Peu de rei i suport
- Ordinador portàtil
- Taula rodona 2m de diàmetre + cadires
- Pissarra blanca
- Armari o prestatgeria
- Projector
- Sala amb taules i ordinadors que habilitarà
TriniJove
- 2 Taules despatx en forma de L
- Calaixera petita amb clau
- Taula rodona 1m de diàmetre
- Ordinador portàtil o tablet
- Moble/ Prestatgeria 5,40 llarg x 2,1 alt x
0,60 fons
- 6 cadires
-1 cadira oficina
- 2 Tablets
- Ordinador de taula
- Taules a la paret amb endolls
- Taquilles
- 10 Cadires
- Taula ovalada ( ha de caber en un espai de
5x3,40m) + cadires
- Prestatgeria marró 1,50x1,50m
- 3 taules col·locades en L
- 2 armaris petits ambclau (0.95 llarg x 0,72
d’alt x 0.42 fons)
- Taularodona 1m de diàmetre
- 2 cadiresd’oficina petites
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-

- 4 cadires
- Ordinador de taula

Despatx 9: Despatx polivalent

-

- Taula color gris clar 1,80x0,80m
- Armariambprestatges alt color grisclar
- 1 cadiraoficina
- 2 cadires

Despatx 10 (privatiu)

-

Taula marró fosc 1,40x0,80m
- Armari baix de 0,92 d’amplex1,43 d’altura
- Calaixera petita amb clau
- 1 cadira oficina
- 2 cadires
Estaran equipats amb el mobiliari de l’entitat
- Revisters
- Televisor 32’
- 5 butaques de 0,70m cadascuna
- Tauleta
- 2 taules conferència 1,80x0,70m
- Projector
- 100 cadires apilables
- 30 cadires amb braç (butaca)
- 8 tauletes petites rodones
- Projector
- 2 micròfons sense fil
- 2 micròfons de taula

Despatxos 11, 12, 13, 14, 15 (privatius)
Sala Informa’t

Auditori / Sala d’actes

-

-

4.2.2 Recursos humans
El centre està sota la responsabilitat de la Direcció de Participació ciutadana de l’Ajuntament
de Santa Coloma de Gramenet. Els treballadors i/o treballadores del centre formaran part de la
plantilla de l’organisme extern o entitat amb la que s’ha establert acord.
Per a determinats projectes puntuals que es duran a terme al Making Lab i Thinking Lab, serà
necessària la contractació eventual d’autònoms o empreses especialitzades.
Com a equipament municipal, és el servei pertinent de l’Ajuntament qui fa el manteniment i
reparació de les instal·lacions.

4.3 Imatge i promoció
4.3.1 Imatge corporativa
A continuació es mostra la imatge corporativa del centre:
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5. Gestió del manteniment i neteja
5.1 Manteniment preventiu
Pel que fa el manteniment de les instal·lacions, el o la conserge del centre realitzarà el
manteniment bàsic i quotidià. En cas de detectar una necessitat de reparació major, ho
notificarà al servei de manteniment corresponent.
Pel que fa la neteja, és necessària una neteja diària abans d’obrir el centre a les 8h.
Quan hi hagi previsió d’una activitat o acte nombrós, s’avisarà al servei de neteja amb
anterioritat per tal de netejar el local en finalitzar aquesta.

5.2 Manteniment correctiu
A continuació es mostra ell llistat telefònic i persones de referència amb les quals es
contactarà en cas de detectar incidències o necessitats en els següents aspectes:
Persona de contacte

Telèfon

Correu electrònic

Fontaneria
Electricitat
Serralleria
Fusteria
Informàtica
Neteja

16
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6. Estudi econòmic de l’equipament
6.1 Consignació pressupostària
Les partides pressupostàries i la seva consignació per a l’exercici 2018 per a la gestió del
^Pompeu Lab són les següents:
Org.
1500
1500
1500
1500

Pro.
33701
33701
33701
33701

Eco.
2219900
2279900
6250000
6260000

Descripció
Consignació 2018
Altres Subministraments
22.000,00
Altres treballs realitzats altres empreses i professionals
45.800,00
Mobiliari
18.200,00
Equips procesos informació
14.000,00
TOTAL
100.000,00

6.2 Previsió de despeses
6.2.1 Cost estimat de posada en marxa

CONCEPTE

ESTIMACIÓ DE LES ACCIONS
(COST PER ACCIÓ)

Muntatge, infraestructures,
empresa de gestió i dinamització







Mobiliari
Licitació gestió
Equips processos informació
Altres treballs prestats per altres
empreses i professionals
Altres subministraments

MUNTANT GLOBAL A
RESERVAR
24.000
36.000
14.000
22.000
22.000

6.2.2 Despeses de programació

Activitats complementàries de
dinamització





Dinamització Making Lab (Maker
Coop)
Dinamització ThinkingLab Taller
“Ciutat cuidadora” (col. Punt 6)
Taller Binnakle



Taller Walkiria



3.021,75
18.150
Per definir
10.043
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Despeses de funcionament,
suport activitats i imprevistos

3.500

Consumibles

2000

TOTAL:
151.564,75

Aquests pressupostos no es poden considerar en cap cas tancats, són només a títol orientatiu i
es podrien veure afectats en funció de les necessitats, noves incidències, i programació final
del centre.
Pel que fa als consums i les tasques relatives al manteniment, correran a càrrec de les
despeses general de l’Ajuntament, com és el cas dels altres equipaments municipals, sense
que hagin d’ésser sufragades per les partides destinades directament a la gestió de
l’equipament.

Santa Coloma de Gramenet, a 11 d’abril del 2018
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ANNEX 1: Plànol Planta Baixa

Despatx
polivalent

Despatx
privatiu

Despatxos privatius

Despatx de
relació municipal

Magatzem

Sala de treball

Making
Lab

Thinking
Lab

Aula
d’informàtica

Despatx
Participació
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ANNEX 2: Plànol Planta 1

Espai
informa’t

Sala àudio/
magatzem

-------Zona d’exposicions----------

Office

Sala d’actes

Magatzem
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ANNEX 3: Formulari Participants Pompeu Lab
Formulari participants Pompeu Lab

Nom ................................................................................................
Cognoms .........................................................................................
Entitat:
Sí: .......................................................................................
No
Telèfon .............................................................................................
Correu electrònic .............................................................................
Protecció de dades de caràcter personal: D’acord amb la Llei Orgànica 15/99, 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que ens faciliteu seran
incloses en el fitxer de titularitat pública Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet amb número d’identificació fiscal P0824500C, als efectes d’oferir
informació, convidar a participar en actes de participació ciutadana enviant comunicacions per
correu electrònic o SMS. Així mateix us informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant
escrit presentat en el Registre General de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (Plaça
de la Vila, 1 – 08921 – Santa Coloma de Gramenet).
Drets d’imatge: Els i les participants accepten durant l’estada al centre la possible presa de
fotografies i vídeos de la mateixa i el seu ús i difusió en els mitjans municipals.
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ANNEX 4. Formularis de participació a activitats concretes
Formulari participació activitat o taller majors de 16 anys
Inscripció a l’activitat ...............................................................
Data i hora de realització..........................................................
Dades participant:
Nom ........................................................................................
Cognoms ................................................................................
Telèfon ...................................................................................
Correu electrònic ....................................................................

Vull rebre informació per correu electrònic o SMS de properes activitats que es
portin a terme.

Protecció de dades de caràcter personal: D’acord amb la Llei Orgànica 15/99, 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que ens faciliteu seran
incloses en el fitxer de titularitat pública Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet amb número d’identificació fiscal P0824500C, als efectes d’oferir
informació, convidar a participar en actes de participació ciutadana enviant comunicacions per
correu electrònic o SMS. Així mateix us informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant
escrit presentat en el Registre General de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (Plaça
de la Vila, 1 – 08921 – Santa Coloma de Gramenet).
Drets d’imatge: Els i les participants accepten participar a l’activitat i la presa de fotografies i
vídeos de la mateixa i el seu ús i difusió en els mitjans municipals.
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Formulari participació activitat o taller menors de 16 anys

Sr./Sra. .................................................................................. amb DNI .........................................
i telèfon ................................... autoritzo al meu fill/filla ..............................................................
a participar a l’activitat ................................................................................... que tindrà lloc el
dia ................................... a les ................................. .

Sr./Sra............................................................................... amb DNI ...............................................
autoritzo al meu fill/filla .......................................................................... a aparèixer en possibles
imatges o gravacions que puguin produir-se durant la realització de les activitats que es duguin
a terme en el centre Pompeu Lab i posteriorment es publiquin al web i xarxes socials
municipals.
Signatura:

Protecció de dades de caràcter personal: D’acord amb la Llei Orgànica 15/99, 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que ens faciliteu seran
incloses en el fitxer de titularitat pública Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet amb número d’identificació fiscal P0824500C, als efectes d’oferir
informació, convidar a participar en actes de participació ciutadana enviant comunicacions per
correu electrònic o SMS. Així mateix us informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant
escrit presentat en el Registre General de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (Plaça
de la Vila, 1 – 08921 – Santa Coloma de Gramenet). Només s’arxivaran les dades de les
persones majors de 16 anys.
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ANNEX 5: Formulari reserva de sales
Formulari reserva de sales

Sala a reservar ..............................................................................
Dia:

Horari:

Nom ..............................................................................................

Cognoms .......................................................................................

DNI ...............................................................................................
*Aquesta dada només és necessària per qüestions de seguretat, en cap cas es farà servir per a altres
finalitats.

Telèfon de contacte ......................................................................

Correu electrònic ...........................................................................

Entitat
Sí: .....................................................................................
No

Protecció de dades de caràcter personal: D’acord amb la Llei Orgànica 15/99, 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que ens faciliteu seran
incloses en el fitxer de titularitat pública Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet amb número d’identificació fiscal P0824500C, als efectes d’oferir
informació, convidar a participar en actes de participació ciutadana enviant comunicacions per
correu electrònic o SMS. Així mateix us informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant
escrit presentat en el Registre General de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (Plaça
de la Vila, 1 – 08921 – Santa Coloma de Gramenet).
Drets d’imatge: Els i les participants accepten durant l’estada al centre la possible presa de
fotografies i vídeos de la mateixa i el seu ús i difusió en els mitjans municipals.

Gira el full per veure
manual de bon ús de la sala
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ANNEX 6: Manual de bon ús de les sales
Manual de bon ús de les sales
Em comprometo a fer un bon ús i tenir cura de les instal·lacions del centre i, en finalitzar,
deixar la sala i els elements que conté en el mateix estat que estaven al inici de la sessió.
En cas de detectar algun instal·lació malmesa o deteriorada, cal avisar-ho al personal del
centre abans de fer-la servir, així com notificar qualsevol element que s’espatlli o trenqui
durant el seu ús.

Signatura:
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ANNEX 7: Check list de les sales
Data:
Entrada/Recepció
Cadenat

Observacions:

Persianes

Observacions:

Portes entrada

Observacions:

Neteja general
entrada
Escales carrer

Observacions:

Escales local

Observacions:

Il·luminació

Observacions:

Observacions:

Altres observacions:
Making Lab
Neteja

Observacions:

Material

Observacions:

Mobiliari

Observacions:

Il·luminació

Observacions:

Portes i claus

Observacions:

Altres observacions:
Thinking Lab
Neteja

Observacions:

Material

Observacions:

Mobiliari

Observacions:

Il·luminació

Observacions:

Portes i claus

Observacions:

Altres observacions:
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Aula d’informàtica
Neteja

Observacions:

Material

Observacions:

Mobiliari

Observacions:

Il·luminació

Observacions:

Portes i claus

Observacions:

Altres observacions:
Despatx de participació
Neteja

Observacions:

Material

Observacions:

Mobiliari

Observacions:

Il·luminació

Observacions:

Portes i claus

Observacions:

Altres observacions:
Sala de treball
Neteja

Observacions:

Material

Observacions:

Mobiliari

Observacions:

Il·luminació

Observacions:

Portes i claus

Observacions:

Altres observacions:
Magatzem
Neteja

Observacions:

Material

Observacions:

Mobiliari

Observacions:

Il·luminació

Observacions:

Portes i claus

Observacions:

Altres observacions:
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Sala de reunions
Neteja

Observacions:

Material

Observacions:

Mobiliari

Observacions:

Il·luminació

Observacions:

Portes i claus

Observacions:

Altres observacions:

Despatx direcció Pompeu Lab
Neteja

Observacions:

Material

Observacions:

Mobiliari

Observacions:

Il·luminació

Observacions:

Portes i claus

Observacions:

Altres observacions:
Despatx
Neteja

Observacions:

Material

Observacions:

Mobiliari

Observacions:

Il·luminació

Observacions:

Portes i claus

Observacions:

Altres observacions:
Despatx 150
Neteja

Observacions:

Material

Observacions:

Mobiliari

Observacions:

Il·luminació

Observacions:

Portes i claus

Observacions:

Altres observacions:
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Lavabos Planta Baixa
Fontaneria

Lavabo homes

Neteja
Il·luminació
Porta
Fontaneria

Lavabo dones

Neteja
Il·luminació
Porta

Altres observacions:
Lavabos Planta 1
Fontaneria

Lavabo homes

Neteja
Il·luminació
Porta
Fontaneria

Lavabo dones

Neteja
Il·luminació
Porta
Fontaneria

Lavabo mobilitat reduïda

Neteja
Il·luminació
Porta

Altres observacions:
Sala d’actes i espai bar
Neteja

Observacions:

Material

Observacions:

Mobiliari

Observacions:

Il·luminació

Observacions:

Magatzems

Observacions:

Portes i claus

Observacions:

Altres observacions:
Espai informa’t
Neteja

Observacions:

Material

Observacions:

Mobiliari

Observacions:

Il·luminació

Observacions:

Altres observacions:
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