AJUNTAMENT DE GIRONA
PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2018
Servei Responsable: Participació
Altres serveis que hi col·laboren: Dinamització del territori

--------------------------------------------------------------NOM PROJECTE: Instal·lació d’una vela amb motiu de
la Festa Major del barri
NOM BARRI: Montjuïc
---------------------------------------------------------------

NOM BARRI: Montjuïc
Quantitat assignada al barri: 37.992,75 €
-----------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA VEÏNAL:
L’associació de veïns proposa el lloguer d’una vela que cobreixi la pista
de bàsquet situada a la plaça Domènec Fita, la contractació de
personal de seguretat per protegir els elements durant la nit i el lloguer
d’un mòdul de bar per vendre beguda durant la Festa Major del barri
(setembre de 2018).

LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA:
(es pot adjuntar mapa localització)

INFORME TÈCNIC:
La Secretaria Municipal va emetre un informe el 26 de maig de 2017 on
exposava que les propostes i els projectes amb finalitats d’interès
general (socials, educatives culturals i d’altres) però de caràcter
particular o privat perquè es desenvolupen a iniciativa de les
associacions de veïns i d’altres entitats privades s’han de regular
d’acord amb la Llei General de Subvencions i el procediment
d’atorgament de les subvencions ha de ser de concurrència

competitiva.
Per aquest motiu, la Junta de Govern Local en sessió de 16 de febrer de
2018, va aprovar les bases específiques per a l’atorgament de
subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a
projectes socials, educatius, culturals i d’altres en el marc dels
Pressupostos Participats dels Barris, per als quals hi ha reservada una
partida de 200.000 €.
Els projectes d’aquest tipus que heu presentat les associacions de veïns i
altres entitats de barri a les primeres assemblees s’han d’adequar al que
estableixen aquestes bases per tal que siguin viables i puguin ser
sotmesos a consulta entre l’11 i el 24 de juny.
Durant el mes de juny s’aprovarà la convocatòria en règim de
concurrència única i exclusiva per als projectes votats que hagin sortit
escollits en aquesta consulta, d’acord amb el que preveuen les bases
reguladores específiques aprovades.
Es podran presentar les sol·licituds des de l’endemà de les votacions i fins
a la data que estableixi la convocatòria.
La quantitat de la subvenció serà coincident amb quantitat
subvencionable del pressupost que heu previst per a aquest projecte
d’acord amb el que estableixen les bases específiques.
Els projectes es poden finançar, a més de mitjançant la subvenció, amb
fons propis de les entitats o amb recursos privats sempre que els ingressos
totals no excedeixin del cost del projecte.
Pel que fa a les despeses subvencionables, tal com estableixen les bases
reguladores, seran les que, de manera inequívoca, responguin a la
naturalesa de l’activitat subvencionada i resultin estrictament
necessàries per a la seva realització. No s’admeten les despeses
destinades a finançar l’activitat ordinària del beneficiari o les seves
despeses generals. Seran subvencionables només les despeses que es
realitzin en el termini establert a la convocatòria i es poden imputar
despeses directes i despeses indirectes.
Un cop estudiada la proposta presentada per l’associació de veïns es
valora positivament la seva execució perquè s’adequa a les bases de
subvenció aprovades.

PRESSUPOST ACTUACIÓ:
Pressupost del projecte presentat: 5.578,93 € (IVA inclòs)
Quantitat subvencionable: 5.578,93 € (IVA inclòs)
(S’annexa el projecte presentat per l’entitat)

Esborrany del projecte PACK FESTA MAJOR supeditat a la
publicació de la convocatòria de Subvencions en el marc
dels pressupostos participats dels barris.

Associació de veïns de Montjuïc amb el recolzament dels veïns i veïnes de Montjuïc
6 de març de 2018

Introducció
La Festa Major del Barri s’ha consolidat com l’element dinamitzador més important al
Barri de Montjuïc en les darreres edicions, la resposta de les veïnes i veïns a participar
de les activitats programades ha engrescat als organitzadors a fer créixer la Festa, en
la darrera edició vam apostar per concentrar la Festa a un nou Espai: l’Envelat de la
Festa.
La valoració que se’n va fer, tant els veïns com la Junta és que aquesta aposta havia
estat clau per l’èxit de la festa.
El Barri no disposa actualment d’un espai prou gran per poder realitzar actes amb un
nombre elevat de persones i és per això que creiem que aquesta opció, l’Envelat de la
Festa, supleix per uns dies aquesta mancança.
La intenció és dotar a la Festa Major del barri d’unes mesures que, a nivell econòmic,
pel pressupost de l’associació són massa altes i donat que és una festivitat de la qual
en gaudim tots els veïns dels barri i que, havent-ho consultat en assemblea, es dóna
ple suport a la iniciativa, es decideix afegir-ho com a annex a tots els projectes
sotmesos a votació dels pressupostos participats.
El pack inclou 3 actuacions:
1.Llogar i instal·lar, com ja es va fer l’any passat, una carpa que cobreixi la pista de
bàsquet situada a la plaça Domènec Fita amb l’objectiu de poder celebrar qualsevol
activitat, durant la festa major del barri, en cas de pluja, allargant-la fins a 30 mts.
2.Contractació de personal de seguretat per protegir els elements durant la nit
3.Lloguer d’un mòdul de bar per vendre beguda durant la festa

Justificació
La festa major de Montjuïc es realitza des de fa molts anys durant el cap de setmana
anterior al començament del curs escolar que sol ser el segon cap de setmana de
setembre i en varies ocasions hem hagut d’anular activitats a causa de la pluja.
Fa un parell d’anys ens vam assabentar que un barri aprofitava els pressupostos
participats per cobrir part de la zona de la festa major i vam pensar que era una bona
idea, doncs la festa major és un acte del quan en gaudeix tot el barri.
Per altra banda també ens ha passat que durant les nits de la festa major, algun grup
poc cívic s’ha dedicat a fer malbé tant els lavabos químics que posa a disposició
l’ajuntament com material com carpes i altres que s’utilitzaven per la festa. En una
ocasió també es va rebentar el mòdul del bar, tancat amb clau, per entrar-hi i agafarne tant diners com begudes.
Amb tot això des de l’associació es va fer la proposta de crear un pack festa major que
inclogués el lloguer de la carpa que cobriria la pista de bàsquet que és on es fan la
majoria dels actes de la festa major, el lloguer del mòdul del bar que s’havia deixat de
fer arran del robatori i la contractació d’una persona de seguretat per garantir tot
aquest material, tant llogat com cedit per l’ajuntament.
El perquè es vol afegir això als pressupostos participats és senzill, és un projecte, com
ja hem dit abans, del quan tot el barri en gaudeix i per altra banda és una despesa
petita en relació a la quantitat de diners que el barri pot gastar durant el pressupostos
participats però a l’hora és una quantitat gran en relació al pressupost que l’associació
té per fer la festa major i fer-ho entrar dins el procés de participació ciutadana ens
estalvia haver de buscar el doble de finançament, que ja costa prou, per cobrir totes
les despeses de la festa major.
Veiem important i necessari aquest annex a totes les propostes del barri. Primer
perquè hi dóna suport tota l’assemblea del barri, per unanimitat i en segon lloc perquè
garanteix fer una festa major en condicions sense haver de patir per res, ni nosaltres ni
l’ajuntament, pel que fa al temps i a la seguretat.

Destinataris
Aquest projecte va destinat a la Festa Major del barri i per tant a tots els veïns i veïnes
del barri de Montjuïc que podran gaudir d’una bona festa tant si plou com si fa sol.
També pel fet de poder tenir un bar que ens permet incrementar els recursos
econòmics a destinar a la festa i, perquè no dir-ho, al propi ajuntament per no haver de
lamentar que es fa malbé material que més tard s’hauria de reparar, comprar de nou o
pagar-ne els desperfectes en el cas de material llogat a terceres empreses.

Objectius

Contribuir a la dinamització del Barri de Montjuïc
Garantir la Festa Major de Montjuïc.
Incrementar al màxim la quantitat d’actes de la festa.
Assegurar el material de la festa.
Obtenir ingressos que ens permetin fer més gran la nostra Festa Major.

Ubicació
La nostra festa s’ubica principalment a la Plaça Domènec Fita, la carpa té la intenció de cobrir
la pista de bàsquet que és on va emplaçat també el mòdul del bar i on es fan els concerts,
parlaments, entregues de premis, sopars, concursos, etc.

Activitats i calendari
La festa major es realitzarà durant els dies 7, 8 i 9 de setembre de 2018
Tant la carpa com el mòdul del bar han d’estar muntats pel dia 7 a la tarda i fins el dia
9 al vespre.

La contractació de la seguretat seria per les nits dels dies 7, 8 i 9 inclòs per tal que el
dia 10 es pugui desmuntar tot.

Pressupost
El pressupost del pack per cada una de les 3 actuacions és:
1.Llogar i instal·lar, com ja es va fer l’any passat, una carpa que cobreixi la pista de
bàsquet situada a la plaça Domènec Fita amb l’objectiu de poder celebrar qualsevol
activitat, durant la festa major del barri, en cas de pluja. Aquest any, caldria allargar la
carpa fins a 30 mts.
- Empresa: PENTACARPA
- Pressupost núm: 20180074
- Import pressupostat: 3.600 € + 21% IVA= 4.356,00 €
2.Contractació de personal de seguretat per protegir els elements durant la nit
- Empresa: SECURITAS
- Pressupost núm: OF00018974
- Import pressupostat: 650,69 € + 21% IVA =787,33 €
3.Lloguer d’un mòdul de bar per vendre beguda durant la festa
- Empresa: Jordi Batlle Collet
- Pressupost núm: 160734
- Import pressupostat: 360,00 €+ 21% IVA =435,60 €
TOTAL PRESSUPOSTAT: 5.578,93€

