Ajuntament
Sant Pere de Ribes
CULTURA I JOVENTUT

INFORME DE NO ACCEPTACIÓ
ASSUMPTE:

LES NITS D’ESTIU A LES ROQUETES

IMPORT :

5.000,00€

L’entitat Globalitzat’e ha presentat un projecte als Pressupostos Participatius 2019 que consisteix en dur
a terme concerts o actuacions teatrals els divendres d’agost al parc Pompeu Fabra, cinema a la fresca
els dissabtes d’agost al pati interior de la Vinya i concerts de música coral l’octubre, el gener i el maig al
Centre Cívic L’Espai. L’entitat explica que aquestes activitats ja s’han dut a terme durant tres anys i on hi
ha col·laborat set entitats en la última edició. L’entitat explica que el projecte necessita consolidar-se i per
a això és necessari comptar amb un pressupost que cobreixi despeses com el caixé dels artistes o les
assegurances. Les entitats es comprometen a dur a terme l’organització, publicitat, aportar equips de so,
muntar i desmuntar.
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 explica que les entitats impulsores del projecte “es mostren disposades a seguir com a
integrants del projecte i organitzadores del mateix amb vistes al futur”.
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 4 – Transferències corrents, ja que es tractaria d’una subvenció de
caràcter corrent.
Per tal que s’adeqüés a 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, aquesta proposta només seria viable si es reformula l’organització
de l’esdeveniment i se sol·licita que sigui l’Ajuntament qui a partir del 2019 promogui i organitzi aquestes
activitats, en tot cas amb la col·laboració de les entitats participants.
En cas que les entitats promotores volguessin mantenir l’organització de l’esdeveniment, la sol·licitud de
suport econòmic per a aquesta activitat hauria de formular-se mitjançant petició formal d’increment de la
subvenció a aquesta entitat / s prevista al pressupost municipal, i per tant tramitar-se de forma
independent al previst al projecte de Pressupostos Participatius.
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 l’entitat sol·licitant la reformuli, si així ho considera convenient.
En data 15/10/2018 no s’ha presentat cap esmena de la sol·licitud, per la qual cosa la proposta queda
DESESTIMADA.
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