Ajuntament de Sant Pere de Ribes

INFORME “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS” 2021
Nom de la proposta: Adequació de les parada 3 i instal·lació de leds al mercat de la
Sínia
Entitat/Particular: Gabriela Martirena Lista / SUBCOMUNITAT DE CONCESSIONARIS
DEL MERCAT MUNICPAL DE LA SÍNIA DE SANT PERE DE RIBES
Pressupost de la proposta: 20.000€
Tipologia de la proposta:
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
compleixin algun dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Exposició de motius:
Gabriela Martirena en nom de la Subcomunitat de Concessionaris del Mercat Municipal de la
Sínia demana adequar la parada 3 per facilitar la seva comercialització i per altra banda,
instal·lar lluminàries leds en substitució de les lluminàries actuals del mercat per a l´optimització
energética del mercat.
En relació a l’adequació de la parada 3, l’Ajuntament preveu ja aquesta actuació, pel que no pot
ser objecte de pressupostos participatius.
Per altra banda, el sol·licitant també demana portar a terme el canvi de lluminària interior del
mercat. Aquesta actuació té un cost d’inversió i costos de direcció d’obra i coordinació de
seguretat i salut superiors als 20.000€.
Per aquest motiu i perquè la proposta sigui valorable, donat que va en la línia de l’Ajuntament
amb la reactivació del Mercat, es requereix al sol.licitant presenti una proposta que especifiqui
que recondueixen la finalitat del projecte a demanar que es faci la part de l’actuació de la
instal·lació de lluminàries interiors a leds que sigui possible per l’import de 20.000€.

Resolució:
1:

(ACCEPTADA) 2:

(DENEGADA) 3: X (PENDENT D’ESMENA)

Data: 04/10/2021
Signat: comissió tècnica-econòmica
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