Ajuntament
Sant Pere de Ribes

INFORME
ASSUMPTE:

Reconversió de la sala didàctica del pavelló de Ribes.

IMPORT :

9.806,73 €

El Club d’Handbol Ribes presenta proposta per la reconversió de la sala didàctica del pavelló de Ribes,
per tal de millorar l’estat, per realitzar tant les reunions dels clubs usuaris com també poder fer formació
als tècnics i esportistes. Proposen reparar el sostre, parets, la porta i aïllar de sonorització i climatització
la sala i dotar-la de més mobiliari per poder fer les formacions.
Justifiquen la seva proposta en base a que aquesta sala no està climatitzada, el que fa que sigui
impossible realitzar formacions entre maig i setembre per la forta calor i a l’hivern pel fred. Tampoc està
insonoritzada el que dificulta l’ús durant els entrenaments. I també mencionen que hi falten algunes parts
del sostre.
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 ja que 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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