Ajuntament
Sant Pere de Ribes
INFORME COMISSIÓ DE GESTIÓ TÈCNICO-ECONÒMICA
PROCÉS PARTICIPATIU PRESSUPOSTOS 2019
PROPOSTA: “MARQUESINA PER A LES GRADES I PART DEL PATI DE L’ESCOLA SANTA
EULÀLIA”
ENTITAT: AMPA ESCOLA SANTA EULÀLIA
PRESSUPOST PROPOSTA: 45.000€
REGISTRE ENTRADA PROPOSTA: 2018015702_29/08/2018

Atenent allò establert a l’article 172 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
s’emet el present informe.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’Associació de Mares i Pares de l’Escola Santa Eulàlia ”MARQUESINA PER A LES GRADES I
PART DEL PATI” perquè sigui valorada com a candidata a poder ser valorada dins del conjunt
de propostes a incloure al pressupost 2019 a través del Projecte Pressupostos participatius.
L’Associació justifica la presentació de la proposta degut a que no hi ha cap element que faci
ombra sobre les grades que són utilitzades per les festes i activitats que es desenvolupen com
ara , la castanyada, dia de l’esport, dia de la música, Carnaval, St.Jordi , etc.
També s’ha de tenir en compte que els i les alumnes usuàries del menjador estant a les hores
centrals del dia molta estona al pati.
Aquesta manca d’ombra posa en risc els menors exposats al sol malgrat les precaucions que
prenen els responsables.
Es considera que el projecte compleix tots els criteris establerts de Legalitat, perquè dona
resposta a una necessitat concreta; Competències, perquè el municipi exerceix competències
pròpies en equipaments educatius; de Viabilitat tècnica, perquè és una proposta relacionada
amb un projecte concret i no es tracta d’una subvenció, de Sostenibilitat, perquè no condiciona
exercicis futurs i de No exclusió social, perquè no incorpora elements que provoquin l’exclusió
social
Tenint en compte l’exposat, des de la Comissió de Gestió Tècnico-Econòmica s’informa
favorablement perquè la proposta presentada per l’Associació de Mares i Pares de l’Escola
Santa Eulàlia sigui candidata a ser exposada i votada.

DADES
CODI PAM: 1.2.2
IMPORT PROPOSTA: 45.000€
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