Ajuntament de Sant Pere de Ribes

INFORME “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS” 2021
Nom de la proposta: Tarjeta digital del Centre Comercial Urbà de les Roquetes
Entitat/Particular: UCER/FEM RIBES
Pressupost de la proposta: 20.000€
Tipologia de la pro posta:

Exposició de motius:
UCER/FEM RIBES
D’acord amb l’esmena al projecte inicial de moneda única presentat per UCER/Fem Ribes, on es
requeria “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 la instància de resposta, i a la
vegada cal replantejar la proposta del projecte perquè s’acoti i s’ajusti ja sigui amb les seves
dimensions territorials o per fer una part o fase a desenvolupar del mateix projecte tenint
present el límit de 20.000€ que estableix i regula la convocatòria de pressupostos participatius
2021.”
Els sol·licitants han presentat instància en data 15/10/2021 en resposta a l’esmena on reorienten
el contingut i repercussió del projecte centrant l’actuació en un centre comercial urbà.
Manifesten el compromís per fer un estudi previ per analitzar el nivell d'acceptació, es farà un

anàlisi previ de la necessitat, s'estudiarà la quantitat de comerços i empreses que es sumarien al
projecte i on aparegui el nivell d'implicació tant de les associacions com de la resta de comerç
del poble. Una vegada realitzat l'estudi, la quantitat restant es faria servir per iniciar la
implantació del projecte reorientat en el seu contingut en funció de l'estudi realitzat.
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.
Resolució:
1:

(ACCEPTADA) 2:

(DENEGADA) 3:

(PENDENT D’ESM ENA)

Data: 19/10/2021
Signat: comissió tècnica-econòmica
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