Ajuntament de Sant Pere de Ribes

PROJECTE “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS”
Informe de la proposta
Persona o entitat que proposa: Ramón Noguera Muñoz
1. Denominació de la proposta *
Material logístic al servei dels ciutadans.
2. Descripció de la proposta *
Adquisició de material logístic per part de l'Ajuntament per posar-lo al servei dels ciutadans,
entitats, colles i altres col·lectius que els puguin necessitar per organitzar un acte o
esdeveniment. En concret: 300 cadires plegables (que puguin ser guardades en una estructura
que permeti que siguin fàcilment transportables), 30 taules, equip de so, equip de llums, 1
generador, 5 carpes, 1 escenari.
3. Justificació de la proposta *
Sant Pere de Ribes és un municipi on hi ha molta activitat d'organitzacions i entitats i aquestes
programen esdeveniments contínuament: festes majors, cap d'any, carnaval, diada, etc.
Aquestes organitzacions molts cops tenen pressupostos limitats i es veuen amb problemes
logístics depenent de la mida i la naturalesa de l'esdeveniment a organitzar. L'Ajuntament podria
adquirir material logístic per a deixar en esdeveniments que es realitzessin al poble. Pel
consistori suposaria una inversió molt petita i seria un gran suport per aquestes organitzacions
que de retruc beneficiaria tots els habitants de Sant Pere de Ribes.
4. Beneficiaris/Destinataris *
Organitzacions, entitats, colles ciutadans, etc. que vulguin dur a terme un acte esdeveniment al
poble sense ànim de lucre i amb interès cultural. De retruc, també, els ciutadans del municipi
assistents a aquests actes.
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Criteris avaluables
Criteris
1. Criteri de

Compleix?

Observacions

S

legalitat
2. Criteri de

S

competències
3. Criteri

S

econòmic
4. Criteri de

S

viabilitat tècnica

Es desaconsella l’adquisició d’equips de so i llums i
generador per al seu préstec, donat que són materials que
requereixen una instal·lació i manipulació especialitzada,
que en desaconsellen el préstec en auto-servei.

5. Criteri de

S

sostenibilitat
6. Criteri de

S

no exclusió social

RESULTAT DE L’AVALUACIÓ: APTE / NO APTE

Sant Pere de Ribes, 8 de novembre de 2016
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