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*
Tancament de les pistes de tennis.

2. Descripció de la proposta presentada *
Retirada de l’actual tancament i fer el nou tancament de les pistes de tennis amb dues entrades
per a camions. En el nou tancament s’hi faran dues portes grans per poder accedir els camions
de manteniment de l’enllumenat. I les amplades de les portes d’accés dels usuaris hauran de
complir la normativa per persones amb cadira de rodes.
3. Justificació de la proposta presentada *
El motiu és que l’actual tancament està molt deteriorat tan pel que fa les malles com el postes.
Malgrat se li han fet tots els manteniments de reparació i conservació el seu estat està deteriorat
donat que s’ha perllongat durant aproximadament 40 anys. Aquest deteriorament comporta un
risc important pels usuaris en general, el grau d’oxidació és molt important en les malles. Els
pares dels alumnes de l’escola de tennis veuen necessari aquest nou tancament.
4. Persones beneficiàries o destinatàries *
A tots els usuaris de les instal·lacions i en general pel guany en seguretat dels residents a Sant
Pere de Ribes.
5. Pressupost calculat *
Tenim dues opcions de pressupost, segons si la paret del postes és de 1.5 mm o bé és el
reforçat de 3.0 mm : 26.882,33€ o 29.686,00€
TOTAL: 29.686,00 amb IVA inclòs
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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)

Pressupost del tancament.
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