Ajuntament
Sant Pere de Ribes
CULTURA I JOVENTUT

INFORME
ASSUMPTE:

111 ANIVERSARI DE LA SARDANA A RIBES

IMPORT :

5.000,00€

David Puertas Esteve, en representació de la Comissió del 111 aniversari de la sardana a Ribes, ha
presentat un projecte als Pressupostos Participatius 2019 que consisteix en promocionar diferents actes
de celebració del 111 aniversari de la primera ballada de sardanes a Ribes (1908) com interpretació de
sardanes el dia de Sant Pau, promoció de la sardana als centres educatius de Ribes, encàrrec d’una
sardana commemorativa... El sol·licitant exposa que “la sardana sempre ha estat present a Ribes però
en els carrers anys només ha tingut continuïtat i presència en el marc de les activitats que han
desenvolupat les associacions sardanistes i, en canvi, pràcticament ha desaparegut en els actes festius
que organitza el comú: festes majors, diada, Sant Jordi... Cal recuperar-ho i un bon moment per a fer-ho
és celebrant com cal aquest 111è aniversari”.
El pressupost de l’activitat és de 5.000,00€ 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 no fa proposta de cofinançament.
Caldrà que l’Ajuntament organitzi directament aquestes activitats i les despeses que es generin es
carregaran en partides de Capítol 2.
És per tot això que la Comissió considera APTA la proposta presentada.
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