Ajuntament de Sant Pere de Ribes

PROJECTE “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS” 2019
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)

Categoria 3:

(promoure despeses en projectes de perspectiva d’igualtat de gènere i LGTBI)

1. Denominació de la proposta presentada*
Reconversió de la sala de reunions i formació del pavelló de Ribes.

2. Descripció de la proposta presentada *
L’actual sala de reunions, formació i despatx, està en molt mal estat i no esta insonoritzada ni
climatitzada. Aprofitant l’acondicionament d’aquesta sala, seria convenient disposar de mobiliari i
aparells per realitzar formacions dels esportistes de les entitats que utilitzant el pavelló.
La sala actual disposa d’un fals sostre de lames d’alumini, els tancaments son de bloc (3 paraments)
i vidre armat (1 parament), amb una tarja a tot el voltant també de vidre armat.

3. Justificació de la proposta presentada *

Aquesta sala no està climatitzada el que fa que sigui impossible realitzar formacions entre maig i
setembre per la forta calor, ni a l’hivern pel fred que fa. Tampoc esta mínimament insonoritzada, pel
que resulta impossible reunir-se quan entrena qualsevol entitat (música del patinatge o entrenaments
de la resta d’entitats pels bots de les pilotes i crits dels jugadors i entrenadors). També s’ha de
destacar que el fals sostre esta en mal estat amb alguna lama caiguda i altres a punt de caure.
4. Atenent
Persones
beneficiàries
o destinatàries
*
a l’anteriorment
dit, s’hauria
d'aïllar i climatitzar
la sala i hauria de disposar de cadires amb
taula abatible, projector i una mínima instal·lació elèctrica i de dades.
Esportistes, entrenadors i delegats per fer reunions tècniques i formatives; juntes directives i pares
d’esportistes que es podran reunir en aquesta sala per temes relacionats amb l’esport que
practiquen. Els destinataris serien les entitats esportives que utilitzant habitualment el pavelló:
hoquei,
basquet,
5. patinatge,
Pressupost
calculat
* handbol...
d’entitats que utilitzant esporàdicament el pavelló com el taekwondo, futbol sala, esport i actes
escolars,8.404,74
etc.
Subtotal
€, IVA 1.765,00 €.
Total 10.169,74 €.

Compromís de cofinançament, només per entitats o col·lectius

(si s’escau). Cal adjuntar

declaració jurada
6. Documentació adjuntada

(especificar el tipus de documentació aportada)

- Declaració jurada.
- Detall del pressupost.
- fotos.
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