Ajuntament
Sant Pere de Ribes
INFORME COMISSIÓ DE GESTIÓ TÈCNICO-ECONÒMICA
PROCÉS PARTICIPATIU PRESSUPOSTOS 2019
PROPOSTA: “L’ESPAI TAMBÉ EDUCA”
ENTITAT: ESCOLA LES ROQUETES
PRESSUPOST PROPOSTA: 44.500,52€
REGISTRE ENTRADA PROPOSTA: E/001883-2018_14/09/2018
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’Escola Les Roquetes ha presentat la Proposta “L’ESPAI TAMBÉ EDUCA” perquè sigui valorada com a
candidata dins del conjunt de propostes a incloure al pressupost 2019 a través del Projecte Pressupostos
participatius.
L’escola proposa la necessitat d’adequar els espais de l’edifici d’educació infantil a les noves propostes
pedagògiques.
Les mestres que formen part del cicle d’Educació infantil han anat introduint noves metodologies de
treball com ara els racons interactius, ambients, tallers inter-nivell i treball cooperatiu, on els infants són
més protagonistes del seu aprenentatge.
Arran d’aquesta innovació metodològica reflexionen sobre la necessitat d’adequar els espais, per tal
d’afavorir al màxim totes les situacions d’aprenentatge a l’escola, creant un clima on es convidi a actuar,
crear i experimentar als nens i nenes.
Proposen com estratègies d’intervenció, actuacions a l’espai, el material, el mobiliari i la il·luminació.
Atenent el que diu l’article 4.2 de les Normes que regulen el Projecte de pressupostos participatius de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes se li sol·licita presentar esmena ja que es presenta a nom de
l’Escola Les Roquetes.
Amb data 11 d’octubre de 2018 es presenta esmena a nom de Dolors Morera Culí.
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’Escola Les Roquetes sigui candidata a ser
exposada i votada.
DADES
CODI PAM: 1.2.1.2.
IMPORT PROPOSTA: 44.500,52€
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