Ajuntament de Sant Pere de Ribes

INFORME “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS” 2021
Nom de la proposta: La Targeta digital de Sant Pere de Ribes i Les Roquetes.
Entitat/Particular: UCER/FEM RIBES
Pressupost de la proposta: 19.900€
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:
UCER/FEM RIBES demana una targeta digital per Ribes i Les Roquetes.
El pressupost per implantar un sistema de targeta única del comerç per tot el municipi supera
els 20.000€. A la vegada es considera per les dimensions del projecte i la necessitat que hagi
comerç implicat des del primer moment, disposar d’un estudi realitzat sobre els costos totals,
costos de les eines, la seva posada en marxa i el posterior manteniment, costos de participació i
manteniment de cada comerç, campanyes de promoció i dinamització... és a dir, un anàlisi previ
de la necessitat, dels costos d’implementació previstos, de la implicació del comerç que doni
suport i argumenti la posada en marxa d’aquest projecte per part de les associacions de
comerciants.
En el cas que al final del procés, resultés una proposta guanyadora, caldria la creació d’un
projecte vinculat a aquesta subvenció amb partides de capítol 4 i 7, ja que preveu tant despesa
en inversions com despeses corrents.
Per tot l’exposat es requereix al sol·licitant que perquè el projecte pugui ser acceptat, cal que
replantegi el projecte sol·licitant el pressupost participatiu per realitzar l’estudi i anàlisi previ
comentat abans i necessari abans de posar en marxa un projecte d’aquesta dimensió, o en cas
de disposar ja d’aquest estudi, el presenti com annex a una nova instància, adjuntant l’estudi i
alhora, replantejant el projecte perquè s’acoti i s’ajusti ja sigui amb les seves dimensions o fase
a desenvolupar del mateix al límit de 20.000€ que estableix i regula la convocatòria de
pressupostos participatius 2021.

Resolució:
1:

(ACCEPTADA) 2:

(DENEGADA) 3:

(PENDENT D’ESMENA)

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