
 
 
 
INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA - PROPOSTES  

PROPOSTA Núm. 26 – ESPAI MUNICIPAL ADREÇAT A INFANTS I FAMÍLIES   

Entitat/Individual INDIVIDUAL  

Ubicació MIAMI PLATJA   

Valoració econòmica proposada  

Impacte/Objectiu INFANTS  

 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
Som un grup de famílies residents a la zona de Miami i voltants que ens posem en contacte amb vostè per fer-li 

arribar la nostra proposta pels pressupostos participatius. La nostra proposta està inspirada en altres projectes de 

diversos municipis que disposen d’espais adreçats a infants i famílies (Mas Pintat, Reus; Club Xics, Salou; Espai 

Saltirons de Cambrils, entre altres...). Aquesta  

proposta neix principalment de la manca i necessitat d’un espai que ens permeti dur a terme múltiples accions: 

- Un espai lúdic per a infants en una franja horària de 17h a 19h aprox. Son múltiples les activitats 

extraescolars que s’imparteixen al municipi, però no tots els infants estan en les mateixes igualtats socio-

econòmiques.  

- Un espai que permeti a les famílies compartir aspectes relacionats amb la criança dels nostres fills, en 

definitiva, fer tribu desenvolupant el sentit de pertinença, establint vincles significatius amb altres famílies i 

amb el municipi (en aquest sentit destaquem que a Miami convivim múltiples nacionalitats, aquesta 

diversitat és un dels nostres trets d’identitat i gran riquesa, però també és cert que falten nexes per 

construir vincles i la criança ho fomenta).  

- Un espai obert a la possibilitat d’ampliar a altres camps i/o franja horària pel desenvolupament de 

xerrades, tallers, fins i tot un grup d’alletament... (segons les necessitats).  

Li fem arribar amb la major de les nostres il·lusions. Desitgem que en la mesura que sigui possible puguin 

entendre les nostres necessitats i mancances. No cal que sigui un projecte molt ambiciós amb una gran despesa 

ni infraestructura. 

 RESOLUCIÓ 
ACCEPTADA ☐                  DENEGADA ☒    PENDENT ☐ 
Acceptada amb modificacions ☐            Denegada per repetició ☐ 

 COMPLIMENT DE CRITERIS DEL REGLAMENT 
☒ Legal  

☒ Competència municipal 

☐Concreta i avaluable econòmicament 

☒ Inversió 

☒ Viable tècnicament  

☒ No planteja accions insostenibles 

☒ No planteja accions d’exclusió social 
☒ Interès general 

☒No sobrepassa els límits econòmics  
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VALORACIÓ TÈCNICA 

La Comissió Tècnica determina que aquesta proposta és denegada perquè no es tracta d'un projecte concret i 

avaluable econòmicament. La simple necessitat de definir un espai concret i la disponibilitat o no del mateix ja 

introdueix una variable no avaluable econòmicament. Com en altres propostes que requereixen un local com a base 

del projecte que actualment no està disponible, lamentablement en els presents pressupostos participatius, s'ha de 

denegar la proposta.  

En aquest sentit, el consistori en pren nota, per a properes actuacions a definir. No obstant això, la Comissió Tècnica 

informa que existeix la possibilitat de formalitzar una entitat i així poder sol·licitar la cessió d'espais municipals per 

poder dur a terme activitats puntuals relacionades amb l'objectiu del projecte. 


