Ajuntament
Sant Pere de Ribes
INFORME COMISSIÓ DE GESTIÓ TÈCNICO-ECONÒMICA
PROCÉS PARTICIPATIU PRESSUPOSTOS 2019
PROPOSTA: “A RIBES, VIU EL VI I BEU LA TERRA”
ENTITAT: BIEL BARTRA I VIDAL
PRESSUPOST PROPOSTA: 48.000,00€
REGISTRE ENTRADA PROPOSTA: Via email_13/09/2018

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.
FONAMENTS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El sr. Biel Bartra i Vidal ha presentat la Proposta “A RIBES, VIU EL VI I BEU LA TERRA”
perquè sigui valorada com a candidata dins del conjunt de propostes a incloure al pressupost
2019 a través del Projecte Pressupostos participatius.
A nivell tècnic es valora que el projecte encaixa exactament amb el projecte Productes de la
Terra, i en concret a Ribes amb l’Agromercat que fa més de 10 anys que es celebra. El projecte
liderat des de l’Ajuntament en collaboració amb altres institucions públiques i sector privat
compta amb la participació de tots els agents que el sollicitant exposa (cellers, productors,
comerços, entitats...). Es considera que ja existeix un projecte consolidat al municipi pel que
tècnicament no es creu necessari engegar-ne un de nou en parallel. Si més no, es valora molt
positiva la iniciativa de voler treballar en aquesta línia i es considera interessant poder
interactuar amb la persona sollicitant per poder sumar esforços per una projecte del territori.
La Comissió de Gestió Tècnico-Econòmica informa desfavorablement perquè la proposta
presentada sigui candidata perquè ja existeix un projecte consolidat al municipi que ja inclou
actuacions descrites, sense perjudici de traslladar al sollicitant l’interès per poder fer-lo partícip
del projecte.
DADES
CODI PAM: 2.2.3
IMPORT PROPOSTA: 48.000,00€
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