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Vilanova de Segrià, 18 de maig de 2021.
Es reuneix la comissió tècnica de l’ajuntament de Vilanova de Segrià, presidida per la
secretària: Núria Mallada i assistida per l’arquitecte municipal Eduard Antorn i la
tècnica adscrita a participació ciutadana: Mercè Zamora, amb la finalitat de:

Valorar i informar les propostes presentades.
INFORME:

Qui fa la proposta

És procedent ( pot
participar?)

Grup de Voluntaris de
Vilanova de Segrià

Si, es una agrupació o
col·lectiu del municipi

Finalitat proposta

Quins criteris compleix

Dissenyar i construir una
caragolina gegant i una
geganta entre tots els
Voluntaris del poble a
través de diferents tallers
Quin àmbit treballaria

Inversió per creació de
patrimoni cultural

Crear la Caragolina i la
geganta com a patrimoni
cultural del poble i fer-ho
entre totes i tots

Una activitat que te inici i
final.

Pressupost

És real i possible?

Cal fer alguna correcció

11.784€

Si

Observem que en els
pressupostos no es tenen
en compte les eines que
poden ser necessàries per
dur a terme els treballs i de
les quals l’ajuntament no
en disposa.

Lloc

Es adequat?

Observacions

Documentació aportada

Clarifica la proposta?

Croquis
Pressupost

Quins criteris especifica

Observacions

Observacions

Observacions

Solidaritat i cooperació
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Títol de la proposta: CARAGOLINA GEGANT MÒBIL I GEGANTA REPRESENTANT
DEL POBLE

Vista i analitzada la proposta emetem informe d’idoneïtat i admissió de la mateixa
atès que:
Es tracta d’una inversió per tal de crear figures emblemàtiques per a totes i tots al
voltant de la cultura tradicional.
Es d'interès general per ser d’àmbit cultural i transversal a tota la població, a més a
més fomenta la solidaritat i els valors socials.
És tècnicament viable per tractar-se d’una creació que no altera el patrimoni sinó que
l’augmenta.
I Estar dins els límits econòmics fixats.
Per tal de millorar-la faríem les següents recomanacions:
Per tal dur-la a terme observem que en els pressupostos no es tenen en compte les
eines que poden ser necessàries per fer els treballs i de les quals l’ajuntament no en
disposa i creiem que estaria bé poder comptar amb tot el que és necessari per a la
construcció sense haver d'improvisar.
I per a que així consti als efectes oportuns signem la present a la data de la signatura
electrònica.

Eduard Antorn
Arquitecte

Mercè Zamora
Tecnica Ajuntament

Codi Validació: 7TCH25MGGC9A3F9GKF53XNZKS | Verificació: https://vilanovasegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

Núria Mallada
Secretària

