Ajuntament de Sant Pere de Ribes

INFORME “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS” 2021
Nom de la proposta: Espai de memòria a l’INS Alexandre Galí.
Entitat/Particular: AMPA Institut Alexandre Galí
Pressupost de la proposta: 8.769,87€
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:
Es tracta de construir a l’institut un espai (jardí) que permeti mantenir viva la memòria
històrica i preservar els drets i les llibertats democràtiques.
Els principals beneficis són la conservació de la memòria històrica, el reconeixement i
dignificació de les víctimes, la prevenció del feixisme i la defensa dels Drets Humans. Es tracta
de sensibilitzar l’alumnat, humanitzant els esdeveniments històrics i fomentant el valor del
respecte cap a les persones. L’objectiu és educar per prevenir actituds racistes i feixistes en el
nostre entorn, afavorint que l’alumnat exerceixi una ciutadania regida pels valors democràtics.
Es considera que el projecte compleix tots els criteris establerts perquè la proposta presentada:











no supera l’import de 20.000€,
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.

Resolució:
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(PENDENT D’ESMENA)

Data: 01/10/2021
Signat: comissió tècnica-econòmica
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