AJUNTAMENT DE GIRONA
PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2015
Servei Responsable: Educació
Altres serveis que hi col·laboren:

--------------------------------------------------------------NOM PROJECTE: Promocionar els cercles d’estudis al
barri, a través de l'entitat ACEFIR
NOM BARRI: Eixample
---------------------------------------------------------------

NOM BARRI: Eixample
Quantitat assignada al barri: 57.188,24 €
PROPOSTA VEÏNAL:
Donar continuïtat al projecte Cercle d’estudis de l’entitat ACEFIR amb
3.500 €.

LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA:

INFORME TÈCNIC:
En el marc dels pressupostos participats 2015 l’Associació de Veïns de
l’Eixample (en endavant AV) presenta la continuïtat del projecte Cercles
d’Estudis amb un pressupost de 3.500€.
Aquest projecte es va iniciar amb els pressupostos participats de 2013 i
se’n va rebre la justificació el 30 de setembre de 2014, una vegada
finalitzat el curs escolar i fetes les valoracions per part de l’associació
ACEFIR, amb la qual s’havia establert el conveni per a l’execució del
projecte.
Una vegada justificat el projecte corresponent a l’any 2013, es va
procedir a l’aprovació del conveni de l’any 2014 per a la continuïtat del
projecte.
Abans de concretar la proposta en relació a la concreció del projecte
per a 2015 es fan les següents consideracions:


El projecte preveu que els assistents als Cercles d’Estudis aportin una
quota molt reduïda com a compromís de participació. En la
justificació dels cercles de 2013 no hi consta cap aportació dels
assistents. Es valora positiva una petita aportació per tal de donar
valor a la mateixa activitat, sempre que estigui previst que no quedi
exclosa cap persona per raó d’impossibilitat d’assumir aquesta
despesa. En aquest cas, cal acordar el mecanisme.



Tal com es va plantejar en l’informe de valoració del projecte el
primer any, es valora que hi podria haver dues modalitats de
“pagament” de la persona experta que hauria de fer de conductora
i guia de l’acció que es concreti:
1. A través de voluntariat (hi ha associacions, grups de jubilats, o
altres ciutadans disposats a col·laborar en accions educatives). En
aquest cas seria convenient un reconeixement d’aquesta activitat
voluntària que no necessàriament ha de ser econòmic.
2. Amb retribució econòmica que es podria definir amb preu/hora
que es vulgui establir. Com a referència es donava de 20€/hora.
En la justificació econòmica de 2013 ha estat amb pagament a les
persones conductores.
Es valora d’interès potenciar, també, la fórmula del voluntariat.



Els anys 2013 i 2014 es va plantejar un pressupost de 2.000 € pel
projecte que per a 2015 es proposa augmentar a 3.500 €, sense
aportació de novetats al projecte que justifiquin aquest augment.
S’ha parlat amb la persona de referència del projecte de l’AV i
informa que comptaven, amb aquest increment, poder adquirir un
ordinador i impressora així com un projector per a les activitats de la
mateixa AV. Una vegada entès que aquesta despesa no va
imputada al projecte “Cercles d’Estudis” la mateixa AV s’ha adreçat
als responsables de l’àrea de Participació que ja han comunicat que
s’atorgarà una quantitat pel material sol·licitat per l’associació en
base a un altre apartat.



També s’ha parlat amb ACEFIR que informen que, des de la seva
associació, estan disposats a donar tot el suport i assessorament a
l’AV per a que, poc a poc, pugui anar assumint el projecte la
mateixa AV. Aquest fet es valora molt positivament com una eina
més que pot ajudar a crear vincles en la pròpia AV i a fer-se seu el
projecte que està basat en la implicació i interès de les persones que
s’hi comprometen i, per tant, enforteix la participació i les sinèrgies
positives entre els veïns del barri.

Es proposa:
1. La continuïtat del projecte “Cercles d’Estudis” amb la recomanació
de:
 Incorporar el projecte i la seva gestió a l’activitat de l’Associació
de Veïns Eixample.
 Vetllar per definir una quota “simbòlica” pels components de
cada cercle que es consolidi.
 Promoure que les persones que condueixin/guiïn els diferents
“cercles” tinguin perfil de voluntariat.
2. Dotar el projecte amb 2.000 € i fer el seguiment de la despesa

necessària per al seu manteniment.

PRESSUPOST ACTUACIÓ:
TOTAL (IVA inclòs) = 2.000 €

