Ajuntament
Sant Pere de Ribes
EDUCACIÓ

INFORME DE LA PREFECTURA DEL SERVEI
ASSUMPTE: INFORME REFERENT A LA PROPOSTA SUMEM EXPERIÈNCIES EN SALUT MENTAL
ALS INSTITUTS: PROJECTE DE SENSIBILITZACIÓ COMUNITÀRIA EN SALUT MENTAL EN
PRIMERA PERSONA ALS ALUMNES DE SECUNDÀRIA DE LA POBLACIÓ DE SANT PERE DE
RIBES. PROJECTE “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS” 2018.
IMPORT: 2.952,55€
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.
FONAMENTS
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes promou els pressupostos participatius com a instrument per articular
la participació activa de la ciutadania en els afers públics.
L’entitat ActivaMent Delegació Garraf-Penedès presenta una proposta dintre del marc del projecte
Pressupostos Participatius 2018.
La denominació de la proposta és Sumem experiències en Salut Mental als instituts: projecte de
sensibilització comunitària en salut mental en primera persona als alumnes de secundària de la població
de Sant Pere de Ribes.
Aquest projecte es desenvoluparà mitjançant sessions de sensibilització adreçades a l’alumnat de 3er
d’ESO i cicles formatius dels instituts del municipi.
•

Els objectius d’aquestes accions són:
a. Informar al jovent envers la salut mental, millorant el seu coneixement sobre què són els
trastorns mentals, quin són els factors de risc i on buscar ajuda
b. Trencar mites i estereotips envers les persones amb trastorn mental

•

El pressupost total de la proposta presentada és de 2.952,55€ Inclou un taller de formació de l’equip
de sensibilització, la coordinació amb l’equip i els instituts, 8 sessions de sensibilització als centres
educatius, avaluació i elaboració d’informe, trasllats i altres despeses (papereria, dietes, etc).

Vista la proposta presentada per ActivaMent es conclou que compleix amb els criteris de l’article 5 del
projecte Pressupostos Participatius 2018:
•

Criteri de legalitat: el projecte que es descriu a l’apartat 2 de la proposta presentada compleix aquest
criteri.

•

Criteri de competències: tot i que l’Ajuntament no té competències als instituts, es poden proposar
cursos i tallers com actualment ja s’està fent en els centres de secundària del municipi.

•

Criteri econòmic: la proposta no supera l’import límit del projecte Pressupostos Participatius

•

Criteri de viabilitat tècnica: és una proposta concreta, avaluable, viable, i es pot dur a terme.

•

Criteri de sostenibilitat: la proposta d’ActivaMent concreta la temporalització de les accions

•

Criteri de no exclusió social: compleix aquest criteri, és una proposta integradora i que afavoreix la
inclusió social.
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CONCLUSIONS
D’acord amb allò exposat i atenent la seva cobertura a la normativa d’aplicació es conclou la conformitat
de la situació de l’expedient a efectes de la seva tramitació.
DADES
CODI PAM: 1.2.2
IMPORT PROPOSTA: 2.952,55€

LA COMISSIÓ DE GESTIÓ TÈCNICO-ECONÒMICA

Sant Pere de Ribes, 5 d’octubre de 2018
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