Ajuntament
Sant Pere de Ribes
CULTURA I JOVENTUT

INFORME
ASSUMPTE:

V CARRETILLADA DE LES ROQUETES DEL GARRAF

IMPORT :

3.500,00€

L’entitat Ball de Diables El Ball de Diables Els Diabòlics ha presentat un projecte als Pressupostos
Participatius 2019 que consisteix en celebrar l’any vinent la V carretillada. L’entitat exposa que és la
única carretillada que es fa al Garraf, i que actualment és l’acte de Festa major que més gent congrega
per Sant Joan. Exposen que l’acte va tenir una afluència de públic d’unes 400 persones, amb persones
provinents de Tarragona, Barcelona i Lleida.
El pressupost de l’activitat és de 3.500€ i entraria dins la categoria establerta a l’article 1.2. del Projecte
de Pressupostos participatius, que reserva 15.000€ del pressupost de despeses municipals, per una
categoria específica adreçada a promoure projectes socials, culturals o solidaris, que no impliquin
inversions i compromisos pressupostaris i econòmics posteriors.
Es considera que el projecte és apte tenint en compte tots els criteris establerts de Legalitat, perquè dona
resposta a una necessitat concreta; Competències, perquè el municipi exerceix competències pròpies en
Promoció de la cultura i equipaments culturals; de Viabilitat tècnica, perquè és una proposta relacionada
amb un projecte concret i no es tracta d’una subvenció, de Sostenibilitat, perquè no condiciona exercicis
futurs i de No exclusió social, perquè no incorpora elements que provoquin l’exclusió social
En quant al Criteri econòmic, l’entitat fa proposta de cofinançament i cal tenir en compte que el 2017 i el
2018 l’Ajuntament ja va incloure la Carretillada com a activitat inclosa dins els actes de la Festa Major de
Sant Joan, i en va assumir part dels costos.
És per tot això que la Comissió considera APTA la proposta presentada.
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