Ajuntament
Sant Pere de Ribes
INFORME COMISSIÓ DE GESTIÓ TÈCNICO-ECONÒMICA
PROCÉS PARTICIPATIU PRESSUPOSTOS 2019
PROPOSTA: “PROJECTE REMODELACIÓ ESPAIS DIVERSOS MERCAT MUNICIPAL LA SÍNIA”
ENTITAT: ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS MERCAT MUNICIPAL LA SÍNIA
PRESSUPOST PROPOSTA: 99.916,00€
REGISTRE ENTRADA PROPOSTA: 2018014836_08/08/2018

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 “PROJECTE
REMODELACIÓ ESPAIS DIVERSOS MERCAT MUNICIPAL LA SÍNIA” perquè sigui valorada
com a candidata dins del conjunt de propostes a incloure al pressupost 2019 a través del
Projecte Pressupostos participatius.
En data 13/09/2018 es valora la proposta per part de la Comissió de gestió tècnico-econòmica i
s’acorda fer una sèrie de requeriments a l’entitat sollicitant com a condició perquè el seu
projecte pugui ser entre els candidats.
Perquè la proposta presentada via registre d’entrada 2018014836 pugui ser valorada, l’entitat
sollicitant havia de respondre als requeriments fets des de l’Ajuntament. L’entitat ha presentat
Instància via registre d’entrada 2018018023 el 10/10/2018, reforçant la seva proposta inicial i
no tenint en compte els requeriments plantejats des de la Comissió.
Donat que els requeriments eren bàsicament en termes de prioritat d’accions i altres ubicacions
d’espais de les proposades en la proposta, la Comissió acorda informar favorablement a
l’actuació de Millora d’Espais Diversos del Mercat la Sínia perquè aquesta sigui valorada i entri
en procés de votació, condicionada a que la proposta s’admet tenint en compte les esmenes
plantejades a l’entitat sollicitant (consultar Informe de la Comissió al respecte). Si és Proposta
guanyadora, l’Ajuntament executaria accions partint dels requeriments i prioritats detallades a
les esmenes i amb la limitació del pressupost fixat, podent quedar accions sense poder-se
executar.
DADES
CODI PAM: 2.2.2
IMPORT PROPOSTA: 99.916,00€ (potser varia un cop replantejada la proposta a partir dels
requeriments.

Sant Pere de Ribes, 15 d’octubre de 2018
LA COMISSIÓ DE GESTIÓ TÈCNICO-ECONÒMICA
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