Ajuntament
Sant Pere de Ribes

INFORME
ASSUMPTE:

Ens quedem a dinar a la piscina.

IMPORT :

20.000,00 €

Tomás Escobosa Arrocha, ciutadà de Les Roquetes, presenta la proposta de poder habilitar la zona de
pins al voltant del recinte de la piscina de les Roquetes, una zona de pícnic amb taules com les que hi ha
a l’aulari blanc. També demana habilitar tota la zona amb camins de diferents nivells, instal·lar
contenidors per separar la brossa i també fonts d’aigua potable.
Justifica la seva proposta dient que aquesta actuació facilitaria que més famílies poguessin anar la
piscina i després no tinguin la necessitat de tornar a casa seva i així que es puguin quedar a dinar a la
piscina.
Es considera que el projecte és apte tenint en compte tots els criteris establerts següents:








Legalitat, perquè dona resposta a una necessitat concreta.
Competències, si perquè el municipi exerceix competències pròpies en promoció i
desenvolupament de la pràctica de l’activitat física i esportiva i ampliar i modificar i planificar la
xarxa d’instal·lacions esportives. Així com també dels espais complementaris a la pràctica
esportiva com és aquest cas.
Econòmic, perquè s’ajusta al límit de 100.000,00 € de presentació de les propostes.
Viabilitat tècnica, perquè és una proposta relacionada amb un projecte concret i és una inversió.
Sostenibilitat, perquè té una durada concreta i es pot realitzar en una durada i es pot executar
dins del pressupost municipal.
No exclusió social, perquè no incorpora elements que provoquin l’exclusió social.

És per tot això que la Comissió considera APTA la proposta presentada.
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