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INFORME
ASSUMPTE: UNA FINESTRA A LA VIDA
IMPORT: 1.609 €
La Sra. Juncal De la Iglesia ha presentat un projecte als Pressupostos Participatius 2019
anomenat UNA FINESTRA A LA VIDA que consisteix en millorar la comunicació entre la gent
gran ingressada a la residencia el Redós i les seves famílies introduint les noves tecnologies.
Vist el projecte que s’adjunta a la sol·licitud es proposa la compra de deu tablets i deu
auriculars per tal que les persones usuàries de la residencia El Redós puguin comunicar-se via
Skype amb la seva família i crear un Instagram de la residència per tal que les famílies dels
residents puguin visualitzar les activitats realitzades en la residència.
A més a més hi haurà voluntaris/es dels Instituts municipals que col·laboraran en el projecte
donant suport i acompanyant als residents del Redós en el coneixement de les noves
tecnologies.
El pressupost d’aquesta inversió és de 1.609 € i entraria dins la categoria establerta a l’article
1.1. del Projecte de Pressupostos participatius, que reserva un 20% de les partides d’inversions
previstes anyalment, del pressupost de despeses municipal, per tal que el conjunt de la
ciutadania pugui decidir les finalitats a les que s’apliquen aquests recursos, de conformitat amb
la definició que dóna la normativa legal reguladora de l’elaboració del pressupost de les entitats
locals.
Cal que es tingui present, doncs, que, en cas d’execució d’aquest projecte d’inversions,
aquestes tablets i auriculars formarien part de l’Inventari Municipal i serien propietat de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, ja que la seva adquisició es duria a terme amb càrrec al
Capítol 6 del pressupost municipal, que inclou les despeses de les entitats locals destinats a la
creació d’infraestructures i la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable i que
siguin susceptibles d’inclusió en inventari.
I que en cas d’execució d’aquest projecte caldrà signar un conveni amb l’Entitat Redós que es
farà responsable del manteniment de les tablets i els auriculars i amb el compromís que un cop
obsoletes informaran a l’Ajuntament per donar de baixa de l’inventari municipal.
Es considera que el projecte és apte tenint en compte tots els criteris establerts de Legalitat,
perquè dona resposta a una necessitat concreta; Competències, perquè el municipi exerceix
competències per a la prestació dels Serveis d’Atenció a les persones; 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
És per tot això que la Comissió considera apta la proposta presentada.
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