Ajuntament
Sant Pere de Ribes
INFORME COMISSIÓ DE GESTIÓ TÈCNICO-ECONÒMICA
PROCÉS PARTICIPATIU PRESSUPOSTOS 2019
PROPOSTA: “SERVEI D’ACOMPANYAMENT EMOCIONAL O COUNSELING”
ENTITAT: INSTITUT CAN PUIG
PRESSUPOST PROPOSTA: 12.000€
REGISTRE ENTRADA PROPOSTA: 2018016465_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’Institut Can Puig ha presentat la Proposta “SERVEI D’ACOMPANYAMENT EMOCIONAL O
COUNSELLING” perquè sigui valorada com a candidata dins del conjunt de propostes a incloure al
pressupost 2019 a través del Projecte Pressupostos participatius.
El Servei d’Acompanyament Emocional o Counselling té com a finalitat acompanyar a l’alumnat que
presenta conflictes emocionals propis de l’adolescència en la definició de la seva identitat i relacions.
El 15/02/2018 una Tècnica del Servei d’Educació assisteix com a representant de l’Ajuntament al Consell
Escolar del Centre i per part de la Direcció i el professorat assistent es valora l’eficiència d’aquesta
intervenció amb les persones joves pel que fa al benestar psíquic de l’alumnat i a la millora de les
relacions familiars. Especialment s’ha observat un canvi positiu de comportament en les persones joves
provinents de famílies socioculturalment desafavorides.
A l’informe Counselling 2014-2018. Análisis cuantitativo y cualitativo presentat per la Sra. Sandra Mª
Rojas Montes, Counsellor Humanista Integrativo de l’Institut Can Puig, es justifica la proposta mitjançant
l’aportació de dades que indiquen que el servei ofert per l’institut beneficia a un alt percentatge de nois i
noies que han comptat amb aquest recurs.
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’Institut
Can Puig.
Amb data 9 d’octubre de 2018 es presenta esmena a nom de Lluís Alonso Polo.
Es considera que el projecte compleix els criteris establerts de Legalitat, perquè dona resposta a una
necessitat concreta; 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’Institut Can Puig sigui candidata a ser exposada
i votada.
DADES
CODI PAM: 1.2.2.3
IMPORT PROPOSTA: 12.000€
Sant Pere de Ribes, 15 d’octubre de 2018
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