Ajuntament de Sant Pere de Ribes

INFORME “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS” 2019
Nom de la proposta: “Projecte Aplicació de tecnologies verdes al consum energètic i
instal·lació d’il·luminació a les façanes del mercat”
Entitat/Particular: ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS MERCAT MUNICIPAL LA SÍNIA
Pressupost de la proposta: 95.785,01€
Registre entrada: 2019017333
Categoria de la proposta:

X (categoria 1)

(categoria 2)

(categoria 3)

Exposició de motius:
L’Associació de Comerciants Mercat Municipal va presentar proposta de millora del mercat amb registre
entrada 14938. Sobre aquesta proposta la Comissió de gestió tècnico-econòmica va fer una sèrie de
requeriments a l’entitat sollicitat:
- Pel que fa a la proposta dels lavabos pels paradistes, es veu viable sempre i quan l’estudi previ ho
confirmi.
- En relació a la proposta de la nova entrada envaeix la via pública, la qual cosa no està permesa.
D’altra banda, s’està afectant estructura i installacions que fa que la intervenció tingui una complexitat
tècnica molt important i que tècnicament i econòmicament sigui inviable. Actualment s’està treballant en
un projecte per la reubicació dels banys, la qual cosa comportarà la millora de l’accés al mercat.
Per aquest motiu, en resposta a les esmenes i dins termini, l’Associació de Comerciants del Mercat la
Sínia ha presentat via registre d’entrada 17333 una nova proposta de millora del Mercat: “Tecnologia
Led: Aplicació de tecnologies verdes al consum energètic i installació d’illuminació a les façanes del
mercat” per un import de 95.785,01€.
No es detalla si la part del projecte presentat inicialment d’ubicar uns lavabos pels paradistes es segueix
sollicitant, però es dedueix que no s’ha inclòs perquè estava valorada en més de 5.000€ sense detallar
IVA, fet que superaria el límit de 100.000€ si se li suma el nou projecte.
Es considera APTA la nova proposta presentada sempre condicionada a que les actuacions es podran
realitzar en la mesura que s’adeqüin als criteris legals, d’estètica i altres que es puguin considerar a nivell
tècnic i/o econòmic.
DADES
CODI PAM: 2.2.2
Pressupost proposta 2019017333: 95.785,01€
A nivell econòmic, no s’especifica si inclou IVA i no estan incloses les despeses de redacció dels
projectes, direcció obra o coordinació de seguretat i salut.

Resolució:
1: X (ACCEPTADA) 2:

(DENEGADA) 3:

(PENDENT D’ESMENA)

Data: 21 d’octubre de 2019
Signat: comissió tècnica-econòmica
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