Ajuntament de Sant Pere de Ribes

PROJECTE “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2018”
Dades de la proposta presentada
En quina categoria es presenta la proposta *
Categoria 1:

(promoure despeses en inversions)

Categoria 2:

(promoure despeses en projectes socials, culturals o solidaris)

1. Denominació de la proposta presentada*
Centre social veïnal sector Mas Alba.
Espai multifuncional per a la realització d’actes, activitats i reunions del veïnat i el seu teixit
associatiu.
2. Descripció de la proposta presentada *
Local social diàfan d’uns 100 m2, amb 2 lavabos, un despatx per a treball administratiu i punt
d’informació, un magatzem i bar amb petita cuina per a futura concessió gestionada per
l’Ajuntament amb la finalitat de cobrir les despeses del local social.
Lloc establert per a la instal·lació del local: c. OM, DE L’ 24 PARCELA R 31/1 Sant Pere de Ribes
(Barcelona) núm. CADASTRAL 0484501DF0608S0001XY (actualment està ubicat el centre de
manteniment de l’Ajuntament).
3. Justificació de la proposta presentada *
Amb motiu del continu creixement i les necessitats que es van generant a la Urbanització Mas
Alba, el veïnat com a part activa del municipi de Sant Pere de Ribes es veu en la necessitat de
disposar d’un local social vinculat a l’Associació de veïns per al desenvolupament de les activitats
comunes, lúdiques, socials i informatives amb el teixit social de la urbanització.
Aquesta proposta vol engegar un punt de trobada, on tenir un lloc de cohesió social, participació
ciutadana i punt d’informació veïnal, així com disposar d’un futur punt de informació mòbil de la
OAC.
4. Persones beneficiàries o destinatàries *
Aquest projecte va destinat al benefici de tots els veïns i veïnes del sector Mas Alba, amb
implicació directa i indirecta dels usuaris habituals i esporàdics de la zona i en un futur millorar la
interacció directa amb l’Ajuntament.
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Tenint present que Mas Alba es multiplica amb veïnat esporàdic en períodes d’estiueig degut a la
seva transitorietat, el fa una necessitat d’unitat social en la comunitat.
5. Pressupost calculat *
El projecte presentat te un pressupost de 100.000€ amb el que es pretén cobrir la creació del
local, tenint en compte que la ubicació no tindrà cost, degut a que és un dels espais projectats
per l’Ajuntament per a seu social i equipaments de la zona i consta actualment de totes les
instal·lacions de clavegueram, electricitat i connexió d’aigua realitzades.
Compromís de cofinançament, només per entitats o col·lectius

declaració jurada

6. Documentació adjuntada

(si s’escau). Cal adjuntar

(especificar el tipus de documentació aportada)

Previ projecte tècnic d’un possible tipus de local.
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