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TIMBAL DE MODEL TRADICIONAL PER A LES COLLES DE BALL DE DIABLES DE

IMPORT :

19.000,00€

Dídac Domingo Alegre ha presentat un projecte als Pressupostos Participatius 2019 que consisteix en
recuperar el model tradicional de timbal de les colles de ball de diables de Ribes. La proposta consisteix
en renovar tots els timbals del Ball de Diables de Ribes, Ball de Diables de Ribes Colla Jove i Dimonis de
Ribes, inspirant-se en el model tradicional de timbal català propi dels balls de diables, i que Ribes ja
havia tingut fins a mitjans dels anys 90. Paral·lelament, a tot Catalunya hi ha un auge per recuperar la
tradició i l’essència dels balls de diables i, en el cas de Ribes, volem recuperar els timbals tradicionals
que havíem tingut antigament.
L’article 6.1 del projecte de Pressupostos participatius estableix que la Comissió de gestió tècnicoeconòmica pot donar un període de presentació d’esmenes o reformulació de les propostes que no hagin
estat acceptades.
El sol·licitant justifica la proposta perquè “Els timbals del Ball de Diables de Ribes i del Ball de Diables de
Ribes Colla Jove, que són propis de cada colla, necessiten una forta inversió per posar-se al dia, mentre
que els timbals dels Dimonis de Ribes són propietat de cada membre i volem que siguin de la colla”.
També assenyala com a persones beneficiàries o destinatàries les entitats Ball de Diables de Ribes, Ball
de Diables de Ribes Colla Jove i Dimonis de Ribes.
Vist que l’article 5 del projecte de Pressupostos Participatius estableix que no s’acceptaran propostes
relacionades amb ajuts o subvencions, o que afectin, únicament a un particular.
Atenent a aquest article, aquest projecte no seria viable si es planteja en el format actual de realitzar una
despesa amb càrrec a Capítol 7 – Transferències de Capital, ja que es tractaria d’una subvenció de
capital.
En tractar-se d’una proposta d’inversions, i per tal que s’adeqüés a la categoria establerta a l’article 1.1.
del projecte de pressupostos (que reserva un 20% de les partides d’inversions previstes anyalment, del
pressupost de despeses municipal, per tal que el conjunt de la ciutadania pugui decidir les finalitats a les
que s’apliquen aquests recursos, de conformitat amb la definició que dóna la normativa legal reguladora
de l’elaboració del pressupost de les entitats locals) aquesta proposta només seria viable si es reformula
la propietat dels béns que seran adquirits, que hauria de ser municipal i passar a formar part de
l’inventari municipal, amb càrrec al Capítol 6.
És per tot això que la Comissió considera que la proposta no és apta tal i com es planteja i acorda obrir
període d’esmena per tal que la persona sol·licitant la reformuli, si així ho considera convenient.
En data 08/10/2018 Dídac Domingo Alegre ha presentat esmena indicant “Volem aclarir que els timbals
seran propietat de l’ajuntament i, sobretot, seran del poble”.
La Comissió accepta l’esmena en data 15/10/2018 i es considera APTA la proposta.
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