Ajuntament de Sant Pere de Ribes

INFORME “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS” 2021
Nom de la proposta: Renovació zona de joc del pati de l’Escola Les Roquetes
Entitat/Particular: AMPA Les Roquetes
Pressupost de la proposta: 19.000€
Tipologia de la proposta:
Tipologia de la proposta:
social, cultural o solidari
combatre les desigualtats i donar suport a les persones més vulnerables
treballar per la igualtat d’oportunitats
promoure la perspectiva d’igualtat de gènere i LGTBI
combatre l’emergència climàtica i/o sostenibilitat
promoure i donar suport al comerç local
reduir la bretxa digital en l’entorn de la infància i la gent gran
compleixin algun dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Exposició de motius:
L’AMPA de l’Escola Les Roquetes demana la renovació de la zona de joc del pati de l’escola Les
Roquetes. Volen canviar el paviment d’una sola peça, posar dues estructures noves fetes de
materials que protegeixin el medi ambient i posar una tanca nova. Volen evitar el risc de
caigudes existent amb el paviment actual deteriorat
La seva justificació és per permetre l’accés directe amb cadiretes dels infants i cadires de rodes.
I eliminar també el risc de caiguda que actualment existeix pel seu lateral.
Es considera que el projecte no compleix tots els criteris establerts perquè la proposta
presentada:
• és una inversió relacionada amb la millora d’un equipament públic de competència
municipal, dóna resposta a una necessitat i compleix normativa vigent,
• és viable tècnicament,
• no compromet els pressupostos d’altres anys,
• no té un cost elevat de manteniment,
• ha estat presentada en termini,
• no és una actuació que s’està duent a terme, ni està prevista al pressupost,
• no és una acció contrària a les realitzades en els darrers anys per l’ajuntament ni a les
previstes al pla de mandat,
• és respectuosa amb els criteris d’inclusió social, Drets Humans, equitat, llibertat religiosa
i sostenibilitat,
• no compromet qui l’executarà.
Presenten esmena per import total de 19.000€.
Resolució:
1:

(ACCEPTADA) 2:

(DENEGADA) 3:

(PENDENT D’ESM ENA)

Data: 19/10/2021
Signat: comissió tècnica-econòmica
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