Ajuntament
Sant Pere de Ribes
INFORME COMISSIÓ DE GESTIÓ TÈCNICO-ECONÒMICA
PROCÉS PARTICIPATIU PRESSUPOSTOS 2018
PROPOSTA: “ADEQUACIÓ I MILLORA VESTÍBUL ACCÉS MERCAT M. LA SÍNIA”
ENTITAT: ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS MERCAT MUNICIPAL LA SÍNIA
PRESSUPOST PROPOSTA: 66.500€
REGISTRE ENTRADA PROPOSTA: 2017016361_26/09/2017
REGISTRE ENTRADA RESPOSTA ESMENA: 2017017704_20/10/2017
CORREUS ELECTRÒNICS ENTITAT: 23/10/17

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.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’Associació de Comerciants Mercat Municipal ha presentat la Proposta “ADEQUACIÓ I
MILLORA VESTÍBUL ACCÉS MERCAT M. LA SÍNIA” perquè sigui valorada com a candidata a
poder ser valorada dins del conjunt de propostes a incloure al pressupost 2018 a través del
Projecte Pressupostos participatius. S’ha valorat la proposta per part de la Comissió de gestió
tècnico-econòmica i s’ha acordat fer una sèrie de requeriments a l’entitat sol.licitat. Els
Requeriments s’han realitzat via correu electrònic en data 10/10/2017 als correus electrònics
que consten a la mateixa sol·licitud.
En data 20/10/2017, (registre 2017017704) l’Associació del Mercat presenta resposta a
l’esmena, on manté la ubicació dels lavabos i inclou més detalls de les actuacions, on l’import
previst en despeses d’inversió suposa 66.500€.
L’Ajuntament informa a l’Associació via correu electrònic en data 23/10/2017 que tot i haver
treballat més al detall el projecte, segueixen mantenint la ubicació dels lavabos en espais
concedits o en procés de concessió, a més que inclou despeses que no són inversió. Es
demana que modifiquin aquests punts o bé, optin per tirar endavant la proposta com a
candidata, i que en cas que fos aprovada com a favorable, tinguin en compte que es faria
condicionada a complir amb les esmenes fetes a l’entitat.
L’entitat contesta via correu que opta per retirar part de la proposta per aquest Pressupost
2018, la que fa referència a reubicar els lavabos a la parada 13-14 (perquè es valori més
endavant), però en canvi mantenen realitzar “el nou accés per activitats amb degustació o la
bibliomercat”. No queda clar amb el seu correu si es vol mantenir igualment la part de l’actuació
d’obrir un passadís entremig dels lavabos.
Tenint en compte l’exposat, des de la Comissió de Gestió Tècnico-Econòmica s’informa
favorablement perquè la proposta presentada per l’Associació de Comerciants del Mercat la
Sínia sigui candidata a ser exposada i votada, i que en el cas que aquesta sigui aprovada
favorablement, ho sigui condicionada a complir amb les esmenes i condicions requerides a
l’entitat.
DADES
CODI PAM: 2.2.2
IMPORT PROPOSTA: 66.500€
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