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INFORME

ASSUMPTE:

Tennis i pàdel en cadira de rodes.

IMPORT :

70.000,00 €

El Club de Tennis Ribes, proposa que les persones amb cadires de rodes puguin practicar el tennis i el
pàdel a les seves instal·lacions. Proposa construcció d’una pista de pàdel adaptada a persones amb
discapacitat física amb les dimensions adequades en les dues entrades i fer l’accés adaptat fins a
aquesta pista. Crear un accés adaptat a una de les pistes de tennis ja existents. Per accedir al bar i
vestidors també es necessari fer els accessos adaptats.

Justifiquen la proposta ja que l’activitat física i esportiva és imprescindible per assolir un bon estat físic i
psicològic que permeti portar una vida més sana i integradora i en el cas de les persones amb
discapacitats aquests beneficis serien encara més importats ja que l’activitat física li suposa un mitjà
rehabilitador. Informen que a la comarca no hi ha pistes de pàdel adaptades.

Es considera que el projecte és no apte tenint en compte tots els criteris establerts següents:
Legalitat, si perquè dona resposta a una necessitat concreta.
Competències, no perquè tot i que el municipi exerceix competències pròpies en promoció i
desenvolupament de la pràctica de l’activitat física i esportiva i ampliar, modificar i planificar la
xarxa d’instal·lacions esportives, aquesta proposta entra en contradicció amb els objectius i les
prioritats de construcció i millora dels equipaments municipals. La construcció de pistes de pàdel
en instal·lacions esportives municipals, són construïdes pels concessionaris assumint el cost
degut a la seva ràpida amortització.
Econòmic, si perquè s’ajusta al límit de 100.000,00 € de presentació de les propostes.
Viabilitat tècnica, si perquè és una proposta relacionada amb un projecte concret i és una
inversió.
Sostenibilitat, no perquè, tot i que la construcció té una durada concreta, aquesta si que
condiciona econòmicament exercicis futurs a la concessió.
No exclusió social, si perquè no incorpora elements que provoquin l’exclusió social.

És per tot això que la Comissió considera no apta la proposta presentada.
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