Ajuntament
Sant Pere de Ribes

INFORME
ASSUMPTE:

Reforma i ampliació dels vestuaris camp de futbol de Ribes.

IMPORT :

100.000,00 €

El Club Deportiu Ribes presenta la proposa per la reforma i ampliació dels vestidors del camp de futbol
d’acord amb el treball realitzat pels Arquitectes Parramón i Thaull, “Estudis previs d’ordenació dels
vestidors del camp de futbol a la zona esportiva del Bosc de Plaça a Sant Pere de Ribes”.
Justifiquen la seva proposta amb la necessitat d’ampliar els vestidors actuals, ja que es dona servei a
més de 600 persones entre infants i esportistes adults que utilitzen les instal·lacions del camp de futbol
de Ribes i les pistes de bosc de plaça. La proposta concreta és ampliar el número de vestidors d’equips,
també pels àrbitres, realitzar una sala de reunions polivalent, dotar el camp de futbol de serveis públics a
dins del recinte del camp de futbol, etc.
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.
Econòmic, si compleix amb objeccions, ja que s’ajusta al límit de 100.000,00 € de presentació
de les propostes, tot i s’haurà de valorar el cost executiu i fer-ho per fases. Es podria contractar
la redacció del projecte executiu per fases.
Viabilitat tècnica, perquè és una proposta relacionada amb un projecte concret i és una inversió.
Tot i que caldrà valorar econòmicament el projecte definitiu.
Sostenibilitat, perquè té una durada concreta i es pot realitzar en una durada i es pot executar
dins del pressupost municipal. La proposta de construcció té un principi i un final i la gestió serà
assumida pel concessionari, per tant, no significa un cost extraordinari pels pressupostos
municipals successius.
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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