Ajuntament de Sant Pere de Ribes

INFORME 1 “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS” 2021
Nom de la proposta: Col·laborar amb el que més ho necessita, no és Caritat.... És Justícia
Entitat/Particular: Associació de Voluntaris Sant Camil. Projecte “Ajut Solidari”. Representant
l’Associació Sehila Miranda Méndez
Pressupost de la proposta: 19.810,91 €
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

Exposició de motius:
Un cop revisada l’esmena al projecte: Es considera que el projecte és apte tenint en compte tots
els criteris establerts de Legalitat, dóna resposta a una necessitat concreta com és la
vulnerabilitat alimentària a través del projecte “Ajut Solidari” , un dels objectius generals del
qual, és el d’intentar garantir la cobertura de les necessitats bàsiques d’alimentació de persones i
famílies en situació de risc. Aquesta entitat fa anys que està col·laborant amb l'Ajuntament amb
diversos projectes, concretament amb el Banc d’Aliments, on s’atén a les famílies derivades de
Serveis Socials i de manera quinzenal se’ls dóna un lot d’aliments distribuint-los als dos nuclis de
població; Competències, perquè el municipi exerceix competències en matèria de serveis socials
adreçades a promoure el benestar social de la ciutadania donant suport a aquelles persones que
troben excessives dificultats per al desenvolupament de la seva vida quotidiana , en tot el
relacionat amb l'erradicació de la pobresa i desigualtat social, potenciant la igualtat
d'oportunitats; Criteri Econòmic, s'adapta als límits econòmics establerts, de Viabilitat tècnica,
perquè és una proposta relacionada amb un projecte concret i avaluable; de Sostenibilitat,
perquè no condiciona exercicis futurs i suposa una inversió que afectarà un edifici municipal; de
No exclusió social i igualtat de gènere, perquè justament l'objectiu és evitar a través de la
cobertura d'una necessitat tan bàsica com l'alimentació
l'exclusió dels col·lectius més
vulnerables.
Observacions: En el projecte es planteja de poder millorar els aparells frigorífics
on s’emmagatzema l'aliment fresc per tal d’evitar un malbaratament d'aquest i oferir-lo a la
població beneficiària en condicions, així com fer la renovació i millora del material de què
disposen en aquest moment per estar obsolet i no complir amb l’objectiu d’emmagatzematge
correcte dels productes . Així mateix la substitució de la maquinària antiga pretén també millorar
el consum energètic i ser més respectuós amb el medi ambient. Tanmateix per tal de millorar les
condicions de treball de les persones voluntàries que es fan càrrec del maneig
i emmagatzemament dels aliments es proposa també de poder disposar d'un apilador- grua.
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