Ajuntament de Sant Pere de Ribes

INFORME “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS” 2021
Nom de la proposta: Suport psicològic per a joves dels instituts Xaloc i Alexandre
Galí i de la Llar Betània.
Entitat/Particular: Associació Benestar-Garraf
Pressupost de la proposta: 15.120€
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’Associació sense ànim de lucre Benestar Garraf presenta una proposta que cerca donar suport
psicològic i acompanyament emocional als joves dels instituts Xaloc i Alexandre Galí, i de la Llar
Betània, perquè sigui valorada com a candidata dins del conjunt de propostes a incloure al
pressupost 2022 a través del Projecte Pressupostos Participatius.
La situació de pandèmia ha agreujat la gran mancança en atenció a la salut mental de joves de
Sant Pere de Ribes. En aquesta línia els instituts Xaloc i Alexandre Galí, i la Llar Betània han
confluït a l’Associació Benestar Garraf per tal de fer una crida per atendre la situació de
desempar psicològic que pateixen les persones joves d’aquests centres.
La justificació de la proposta presentada s’emmarca dins els objectius Educació de qualitat,
Bona salut i Igualtat de gènere dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), i destaca
com a beneficis la millora de la salut mental de les persones joves, prevenció del suïcidi,
prevenció i abordatge de les adiccions, igualtat d’oportunitats en la protecció i cura dels
menors, tractament del fracàs escolar i millora de la convivència en tots els àmbits de relació.
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,
no és una acció contrària a les realitzades en els darrers anys per l’ajuntament ni a les
previstes al pla de mandat,
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•

és respectuosa amb els criteris d’inclusió social, Drets Humans, equitat, llibertat religiosa
i sostenibilitat

Es presenta esmena de la proposta presentada sense indicar a la proposta l’empresa o entitat
que realitzaran les actuacions recollides al formulari Projecte Pressupostos participatius 2021.
Resolució:
1:

(ACCEPTADA) 2:

(DENEGADA) 3:

(PENDENT D’ESM ENA)

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