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PROCÉS PARTICIPATIU PRESSUPOSTOS 2019
PROPOSTA: AULA MULTISENSORIAL PER A LA LLAR EL CARGOL
ENTITAT: LLAR D’INFANTS MUNICIPAL EL CARGOL
PRESSUPOST PROPOSTA:
REGISTRE ENTRADA PROPOSTA: 2018016481_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
La Llar d’Infants Municipal El Cargol presenta la proposta “AULA MULTISENSORIAL PER A LA LLAR
EL CARGOL” 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.
La proposta consisteix en habilitar una sala dividida en diferents espais o racons que possibilitin
l’estimulació sensorial, per tal de que, mitjançant grups reduïts afavorir la comunicació no verbal, el
benestar i la seguretat emocional per a desenvolupar les capacitats dels infants. La intervenció que es
proposa és:
1.Col·locació d’aïllament de soroll de la sala.
2.Col·locació de persianes per tal d’aconseguir un enfosquiment de l’espai
3.Compra i col·locació d’un projector
4.Compra i col·locació d’un aparell de música
5 Protecció de parets i cantonades amb material acotxat.
6.Compra de material específic
7. Formació per a les educadores
Es pretén dotant aquest espai oferir per a tots els infants experiències multisensorials fent realitat la idea
de l’escola inclusiva, ja que, en aquestes edats els infants es troben en una etapa on l’experimentació a
través dels sentits és la seva eina de conèixer el món i no tots els espais familiars afavoreixen aquest
aprenentatge.
El cost del projecte pot variar segons els aparells i materials que s’instal·lin a la sala multisensorial.
La formació per a les educadores no es pot incloure dins de la proposta dels pressupostos participatius al
no estar contemplat dins les Normes que regulen el Projecte de pressupostos participatius.
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 la Llar
d’Infants Municipal El Cargol.
Amb data 8 d’octubre de 2018 es presenta esmena a nom de Laia Bartra Vidal.
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 la Llar d’Infants Municipal el Cargol sigui candidata a ser exposada i
votada.
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