Ajuntament de Sant Pere de Ribes

PROJECTE “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS” 2018
Dades de la proposta presentada

En quina categoria es presenta la proposta *

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

(promoure despeses en projectes socials, culturals o solidaris)

1. Denominació de la proposta presentada *
Tancament de l’Espai de les instal·lacions del C Tenis Ribes i millora dels accessos.

2. Descripció de la proposta presentada *
Fer el tancament de tot el recinte de les instal·lacions amb una tanca metàl·lica de malla.
Construir uns esglaons (o rampa) per millorar l’accés a la pista de pàdel i pista 4 de tenis.
Arranjament del mur trencat per les arrels dels xiprers i posar una barana per eliminar el perill
de l’altura.

3. Justificació de la proposta presentada *
- El motiu més important per fer el tancament del recinte és protegir el desnivell que existeix a
la banda del C. Blades cap al nostre espai. Aquest desnivell comporta un risc important de caure
a baix, ja sigui algun infant o bé de nit perquè no hi ha visibilitat donat que en aquesta banda
del carrer no hi ha enllumenat públic.
- Un altre motiu de seguretat és el risc que comporta cap als nens tenir el recinte obert cap a la
riera que passa pel costat. Els pares dels alumnes de l’escola de tennis veuen molt necessari
aquest tancament.
- L’espai de les instal.lacions és obert a tothom a qualsevol hora. La qual cosa comporta que hi
trobem brutícia d’excrements de gossos i gats com també restes de deixalles que llencen els
vianants cap a l’espai de les instal.lacions així com pintades de graffitis en alguna paret. El
recinte seria una bona prevenció per a no tenir actes vandàlics a la pista de pàdel.
- L’arranjament de la paret, posar una barana i fer les escales o rampa facilitaran l’accés a la
pista de pàdel i pista 4 com també la visibilitat i vigilància cap a aquests equipaments.
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- Totes les instal.lacions del municipi estan protegides mínimament amb una tanca metàl.lica per
posar exemples: les pistes de pàdel de l’Espai Blau, o les piscines exteriors, les instal.lacions de
tennis de Les Roquetes, les instal.lacions de futbol de Ribes, ...
4. Persones beneficiàries o destinatàries *
A tots els usuaris de les instal.lacions i en general pel guany en seguretat i netedat dels
residents a Sant Pere de Ribes.
5. Pressupost calculat *
Escales o rampa: 2.300€
Tancament de 330 m de perímetre, de 2m d’alçada, amb dues portes d’accés: 18.000€
Mur de 20m x1’50m d’alçada: 8.600€
Barana: 2.200€
TOTAL: 31.100€
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)

Fotografies del desnivell al C. Blades
Fotografies del mur trencat
Fotografies de l’actual accés a la pista de pàdel i pista 4
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