Ajuntament de Sant Pere de Ribes

INFORME “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS” 2021
Nom de la proposta: Suport econòmic per lluitar contra la bretxa digital a Sant Pere
de Ribes
Entitat/Particular: Laura Codera Majós, en representació del Consell d’Infants de
Sant Pere de Ribes
Pressupost de la proposta: 10.000€
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:
Laura Codera Majós, en representació del Consell d’Infants de Sant Pere de Ribes, presenta una
proposta que cerca reduir les desigualtats en matèria d’accés a les tecnologies de la
comunicació i la informació, perquè sigui valorada com a candidata dins del conjunt de
propostes a incloure al pressupost 2022 a través del Projecte Pressupostos Participatius.
El Consell d’Infants de Sant Pere de Ribes està treballant la bretxa digital al municipi. Una de
les propostes sorgides durant el curs 2020-2021 va ser crear un espai de préstec de dispositius
adreçat a les persones que no en tenen accés. A la descripció de la proposta s’explica quines
són les accions que s’hauran de realitzar per dur-la a terme i a què es dedicarà el pressupost
sol·licitat.
La justificació de la proposta presentada s’emmarca dins els objectius Educació de qualitat,
Erradicació de la pobresa, i Igualtat de gènere dels Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS), i destaca com a beneficis per a la comunitat reduir les desigualtats en matèria d’accès a
les TIC, posar a disposició de la ciutadania un espai de préstec de dispositius i accés a la xarxa,
i donar una segona vida als dispositius no utilitzats.
Es considera que el projecte compleix els següents criteris establerts, perquè la proposta
presentada:
•
•
•
•
•

no supera l’import de 20.000€,
està relacionada amb un interès general (no respon a interessos personals) i persegueix
els objectius estratègics esmentats,
no compromet els pressupostos d’altres anys,
ha estat presentada en termini,
no és una actuació que s’està duent a terme, ni està prevista al pressupost,
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•
•
•

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:
1:

(ACCEPTADA) 2:

(DENEGADA) 3:

(PENDENT D’ESMENA)

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