Ajuntament de Sant Pere de Ribes

INFORME “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS” 2020
Nom de la proposta: Revista social i cultural "El Carrer"
Entitat/Particular: Associació El Carrer per la lliure circulació de la informació
Pressupost de la proposta: 3.200 euros
Tipologia de la proposta:
social, cultural o solidari
combatre les desigualtats i donar suport a les persones més vulnerables
treballar per la igualtat d’oportunitats
promoure la perspectiva d’igualtat de gènere i LGTBI
combatre l’emergència climàtica i/o sostenibilitat
promoure i donar suport al comerç local
reduir la bretxa digital en l’entorn de la infància i la gent gran

Exposició de motius:
Segons recullen les Normes reguladores del projecte de Pressupostos participatius 2020 en el punt 4.2,
poden presentar propostes, a part de les persones físiques empadronades a Sant Pere de Ribes que
hagin complert 16, “les associacions o entitats inscrites al registre municipal d’entitats de l’ajuntament de
Sant Pere de Ribes”.
La proposta en qüestió ha estat presentada per l’Associació El Carrer per la lliure circulació de la
informació, que n’és la titular.
Consultat el Registre municipal d’entitats, l’Associació El Carrer per la lliure circulació de la informació, a
través de la qual es vol vehicular la proposa, no consta inscrita com a tal ni de cap altra manera similar.
Per la seva naturalesa es tractaria d’una transferència corrent a una associació, i no s’entendria ni es
podria acceptar com a iniciativa particular privada.
Per tot l’exposat, inicialment havia quedat descartada tal i com està plantejada per incompliment del punt
4.2 de les Normes Reguladores i es considera que la proposta és NO APTA tenint en compte els criteris
establerts.
En data 16/10/2020 la Sra. Paula Anton de Vez, com a representant de l’associació, presenta al·legació i
acredita la documentació de l’entitat i la sol·licitud d’inscripció al Registre Municipal d’Entitats (amb data
10/08/2020), el qual encara no hauria estat actualitzat en el moment de fer la consulta.
Quedaria, doncs, la proposta APTA per seguir el seu curs en el projecte dels Pressupostos participatius
2020, si bé en cas de ser escollida restarà determinar el procediment més adequat per formalitzar-la.
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Data: 19/10/2020
Signat: la comissió tècnica-econòmica
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