Ajuntament
Sant Pere de Ribes
CULTURA I JOVENTUT

INFORME
ASSUMPTE:

GRADES TELESCOPIQUES PER VESTIR LA CARPA REVOLUCIÓ

IMPORT :

62.964,00€

El Grup Teatral Endorfina ha presentat un projecte als Pressupostos Participatius 2019 que consisteix en
construir unes grades telescòpiques que donin versatilitat a l’espai Carpa Revolució, que s’adapti molt
ràpidament als diferents formats d’activitat.
El pressupost d’aquesta inversió és de 62.964,00€ i entraria dins la categoria establerta a l’article 1.1. del
Projecte de Pressupostos participatius, 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.
Cal que Grup Teatral Endorfina tingui present, doncs, que, en cas d’execució d’aquest projecte
d’inversions, aquestes grades formarien part de l’Inventari Municipal i serien propietat de l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes, ja que la seva adquisició es duria a terme amb càrrec al Capítol 6 del pressupost
municipal, que inclou les despeses de les entitats locals destinats a la creació d’infraestructures i la
creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable i que siguin susceptibles d’inclusió en inventari.
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
És per tot això que la Comissió considera APTA la proposta presentada.
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