Ajuntament
Sant Pere de Ribes

INFORME COMISSIÓ DE GESTIÓ TÈCNICO-ECONÒMICA
PROCÉS PARTICIPATIU PRESSUPOSTOS 2018
PROPOSTA: “ADEQUACIÓ I MILLORA VESTÍBUL ACCÉS MERCAT M. LA SÍNIA”
ENTITAT: ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS MERCAT MUNICIPAL LA SÍNIA
PRESSUPOST PROPOSTA: 40.000€
REGISTRE ENTRADA PROPOSTA: 2017016361_26/09/2017

Atenent allò establert a l’article 172 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
s’emet el present informe.
FONAMENTS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’Associació de Comerciants Mercat Municipal ha presentat una la Proposta “ADEQUACIÓ I
MILLORA VESTÍBUL ACCÉS MERCAT M. LA SÍNIA” perquè sigui valorada com a candidata a
poder ser valorada dins del conjunt de propostes a incloure al pressupost 2018 a través del
Projecte Pressupostos participatius.
S’ha valorat la proposta per part de la Comissió de gestió tècnico-econòmica i s’ha acordat fer
una sèrie de requeriments a l’entitat sol.licitat. Els Requeriments s’han realitzat via correu
electrònic en data 10/10/2017 als correus electrònics que consten a la mateixa sol·licitud. S’ha
requerit el següent respecte a cada actuació que s’inclou a la Proposta presentada:
“- Actuació reubicació dels lavabos del mercat la Sínia per una major visualització i
dinamisme del mercat:
A la Proposta demaneu reubicar els lavabos en una parada actualment concedida a un tercer,
que a més es troba en una situació de deute amb ’Ajuntament i la comunitat de concessionaris.
Caldria abans resoldre aquesta situació per part del concessionari (deutes, renúncia...etc) i per
altra banda, tots els tràmits que es derivarien de modificar la divisió i naturalesa dels espais del
mercat (modificació registre propietat, estatuts, coeficients...entre altres).
Per poder ser valorada l’actuació, es requereix que es presenti una alternativa de reubicació en
un espai que no afecti a espais concedits o bé la “compactació” dels lavabos actuals al mateix
espai on són, permetent la creació del passadís que s’explica a la proposta (si aquesta segona
opció és factible). Sempre tenint en compte que el número de lavabos compleixi amb la
normativa vigent (quant a número/tipologia de serveis públics que s’han de disposar per
dimensions del mercat tenint en compte parades-supermercat-sala polivalent) i tingui en
compte els baixants i connexions existents que ho permetin.
- Construcció de l’espai no alimentari per cessions puntuals a tercers amb activitats per
dinamitzar el mercat.
Per poder ser valorada l’actuació, es requereix poder disposar de més detalls de com es
preveuen aquests dos mòduls (material, dimensions, connexions previstes, infrastructura...). Es
facilita un import per 7.500€, però no hi ha detalls al respecte. Qualsevol informació que pugui
ajudar a que aquesta sigui valorada.
Es demana també proposar alternatives d’ubicació en cas que la obertura del passadís no fos
possible, es pogués valorar aquesta actuació igualment com a factible.
- Construcció de l’espai “multifuncions”: BIBLIOMERCAT / Punt informació / consigna
Per poder ser valorada l’actuació, es requereix poder disposar de més detalls de com es
preveu aquest espai (material, dimensions, connexions previstes, infrastructura, mobiliari,
instal.lacions, il.luminació, equipaments com ara potser pantalles tàctils...). Es facilita un import
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per 6.000€, i una imatge exemple, però caldria poder disposar de qualsevol informació que
creieu pot ajudar a que aquesta sigui valorada.
TERMINI PRESENTACIÓ RESPOSTA REQUERIMENTS:
Perquè la proposta presentada via registre d’entrada 2017016361 pugui ser valorada, cal que
l’entitat sol·licitant respongui als requeriments anteriors com a molt tard divendres 20
d’octubre.
Cal presentar-ho per registre d’entrada de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament.”
DADES
CODI PAM: 2.2.2
IMPORT PROPOSTA: 40.000€ (potser varia un cop replantejada la proposta a partir dels
requeriments.

Es resta a l’espera de rebre resposta als requeriments fets a l’entitat sol.licitant dintre el termini
establert per poder valorar per part de la Comissió de gestió Tècnico-econòmica la seva
inclusió si s’escau al llistat de propostes candidates a ser votades.

Sant Pere de Ribes, 11 d’octubre de 2017
LA COMISSIÓ DE GESTIÓ TÈCNICO-ECONÒMICA
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