Ajuntament de Sant Pere de Ribes

INFORME “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS” 2021
Nom de la proposta: Naturalitzem i enriquim el pati de Les Parellades
Entitat/Particular: Escola Les Parellades
Pressupost de la proposta: 19.971,43€
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’Escola Les Parellades presenta proposta de Millora de l’espai d’esbarjo de l’alumnat de
l’etapa infantil i de 1r amb zones enjardinades, ombra, estructura de joc, cuineta i
sorral, i reparació del drenatge del pati, que s’inunda quan plou, perquè sigui valorada
com a candidata dins del conjunt de propostes a incloure al pressupost 2022 a través del
Projecte Pressupostos Participatius.
La justificació de la proposta presentada s’emmarca dins l’objectiu Educació de qualitat dels
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), i destaca que el pati d’infantil és ampli i amb
moltes possibilitats però amb pocs recursos o estímuls per als infants. Per ser coherents amb la
línia pedagógica de l’escola volen oferir a l’alumnat espais exteriors que possibilitin el contacte
amb la natura, el joc simbòlic, el moviment autònom i que multipliquin les possibilitats de
descobriment. A més, és una de les seves aportacions a la lluita contra el canvi climàtic. També
voldrien que el pas de l’etapa infantil a la Primària fos gradual i respectés el ritme d’adaptació
de cada infant. Per això volen habilitar una part del pati de Primària amb jocs similars als de
l’etapa infantil. I per últim, fa anys que tenen un problema amb el drenatge del pati, que no
desaigua bé i queda inundat durant dies després de la pluja
Els beneficis que implica la proposta es materialitzarien de la següent manera:
- Treure part de la terra del pati i afegir-ne de més fèrtil i compacta.
- Plantar arbres i arbustos.
- Posar estructures de joc, una cuineta exterior i un sorral.
- Reparar el drenatge del pati.
Es presenta esmena amb pressupost aproximat per import de 19.971,43€.
Resolució:
1:

(ACCEPTADA) 2:

(DENEGADA) 3:

(PENDENT D’ESM ENA)

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

_______________________________________________________________________________
Pressupostos participatius (informe)

1

