Ajuntament de Sant Pere de Ribes

PROJECTE “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS” 2018
Dades de la proposta presentada

En quina categoria es presenta la proposta *

Categoria 1: x (promoure despeses en inversions)
Categoria 2:

(promoure despeses en projectes socials, culturals o solidaris)

1. Denominació de la proposta presentada*
Remodelació parcial del vestíbul.

2. Descripció de la proposta presentada *
Proposem remodelació parcial del vestíbul, per donar cabuda a noves activitats complementaries
no alimentaries.

3. Justificació de la proposta presentada *
El mercat de la Sínia aplegat 17 espais comercials, i un supermercat de la cadena Mercadona.
Dona servei de proveïment alimentari a la població del nucli urbà de les Roquetes. L’oferta actual
d’espai, per la seva configuració, es troba orientada exclusivament a productes alimentaris, amb
parades profundes i de poc espai per aparadors.
Per tal de millorar l’oferta comercialització dels espais lliures, es considera que pot ser
interessant obrir el vestíbul, de manera que les parades siguin més visibles.
Per realitzar aquesta reforma, seria necessari traslladar els WC públics, a l’altre indret menys
principal del mercat. D’aquesta manera tots els seus potencials usuaris, deurien travessar els
conjunt de parades.
Una part del lloc alliberat, permetria la creació d’1/2 espais comercials complementaris, destinats
a la venda de productes no alimentaris, com artesania, bijuteria, complements per a la
persona...
També possibilitaria la creació d’un espai anomenat “ Bibliomercat”, que podria complir una
funció social/polivalent, on a mes de la biblioteca del mercat, es pot restablir una consigna, un
punt d’informació, lloc de venda i informació.
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4. Persones beneficiàries o destinatàries *
Els principals beneficiaris serien el conjunt de la població clienta del mercat, que tindrà una
millor imatge visual de l’oferta, i els mateixos paradistes, que podran obrir el ventall de la seva
oferta comercial, a productes no alimentaris.
5. Pressupost calculat *

Compromís de cofinançament, només per entitats o col·lectius

(si s’escau). Cal adjuntar

declaració jurada
6. Documentació adjuntada

(especificar el tipus de documentació aportada)
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