Ajuntament de Sant Pere de Ribes

INFORME “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS” 2019
Nom de la proposta: L’ESPAI TAMBÉ EDUCA
Entitat/Particular: ENRIQUE MOYA CAMARERO - ESCOLA LES ROQUETES
Pressupost de la proposta: 30.500€
Registre entrada: 2019015802
Categoria de la proposta:
(categoria 1)

(categoria 2)

(categoria 3)

Exposició de motius:
L’escola Les Roquetes presenta la proposta ‘L’ESPAI TAMBÉ EDUCA’ perquè sigui valorada
com a candidata dins del conjunt de propostes a incloure al pressupost 2020 a través del
Projecte Pressupostos Participatius.
Es justifica la presentació de la proposta ja que han introduït noves metodologies d’aprenentatge
on l’espai, el material, el mobiliari i la il·luminació, són les principals estratègies d'intervenció.
S'han de dissenyar i organitzar espais de confiança establint unes normes clares i
consensuades, on es té en compte l'estètica, és a dir, preparar espais amables, funcionals i rics
ja que afavoreixen un clima on es convida a actuar, crear, experimentar... a les persones que hi
són.
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; Econòmic, perquè no supera el límit econòmic, encara que
possiblement la despesa del tendals sigui inferior al pressupostat per l’associació; 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 més potencia la inclusió
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.
Resolució:
1:

(ACCEPTADA) 2:

(DENEGADA) 3:

(PENDENT D’ESMENA)

Data: ___11-12-2019_____________
Signat: comissió tècnica-econòmica
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