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 2:

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

1. Denominació de la proposta presentada*
Pàdel en cadira de rodes.
2. Descripció de la proposta presentada *
La nostra entitat vol acabar de completar que la pràctica

esportiva de les nostres instal·lacions

estigui a l’abast de les persones amb discapacitats físiques i per tan que les instal·lacions siguin les
adequades. Molt properament es realitzaran les obres per adaptar la pràctica del tennis però es
necessitaria la construcció d’una pista de pàdel adaptada,

amb unes

característiques

determinades, com l’amplada de les portes i sense esglaons i fer els accessos adaptats fins a aquesta
pista.
En segon lloc, retirada de l’actual tancament i fer el nou tancament de les pistes de tennis. I les
amplades de les portes d’accés dels usuaris i de les portes internes entre pistes hauran de complir la
normativa per persones amb cadira de rodes. . En el nou tancament s’hi faran dues portes grans per
poder accedir maquinària a les pistes per a fer els manteniments o restauració quan calgui.
També

caldria l’adequació de

l’espai adjacent al carrer Blades i les pistes ja que és el lloc on

s’acumulen les aigües pluvials del carrer Blades provinents del carrer Les mimoses ja que no es
recullen ni canalitzen. Per tant caldria recollir l’aigua en el C. Blades i canalitzar-la fins conduir-la a la
riera. També caldria fer un mur de contenció ja que és un perill l’estat del desnivell entre el carrer i el
nostre espai perquè les arrels dels arbres estan descarnades i els nens i nenes poden prendre mal ja
que hi escalen. El carrer Blades, la banda que correspon a l’ajuntament no té vorera ni tampoc
fanals. Aquestes adequacions solament caldrien si no s’haguessin portat a terme abans perquè son
millores de seguretat molt necessàries.
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3. Justificació de la proposta presentada *
L’esport té beneficis per a la salut per a tothom però en el cas dels discapacitats els aporta altres
valors afegits com són el servir de factor d’integració social i ajudar en el procés de rehabilitació. Els
ens públics i les entitats associatives sense ànim de lucre com la nostra han de promoure, dinamitzar
i facilitar la pràctica esportiva per al col·lectiu amb discapacitats físiques i/o psíquiques. La nostra
entitat entén la inclusió i esperem que la consciència ciutadana entengui el projecte de pressupostos
participatius com una oportunitat per aconseguir aquesta fita. Són aquestes iniciatives populars les
que generen avanços significatius perquè són impulsats pels seus objectius democràtics i igualitaris.
Les administracions públiques i associacions han de promoure-ho i fer-ho realitat.
És més, ens consta que a les comarques del Garraf i del Penedès no hi ha cap club de Tennis i/o
Pàdel en el qual hi hagi els accessos i la pista de pàdel siguin

adaptats.

S’hi podrien celebrar

trobades i/o campionats per persones amb cadira de rodes tant de tennis com de pàdel, així ens ho
corrobora la Federació Catalana de Tennis, la qual ens dona el seu recolzament.
Un altre motiu és que l’actual tancament està molt deteriorat tan pel que fa les malles com els
postes. Malgrat haver-li fet tots els manteniments de reparació i conservació, el seu estat està molt
deteriorat donat que s’ha perllongat durant aproximadament 40 anys.
Aquest deteriorament comporta un risc

pels usuaris en general, el grau d’oxidació és molt

considerable en les malles. Els pares dels alumnes de l’escola de tennis veuen necessari aquest nou
tancament.
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Pel que fa a les actuacions de canalització i mur, són obres que tenen com a objectiu suprimir els
danys que ocasionen les aigües pluvials a l’estructures de les nostres instal·lacions i al mateix temps
impedeixen fer servir aquest espai que queda inaccessible i inundat quan plou ja que emmagatzema
l’aigua dels carrers adjacents de la comunitat de veïns de Can Macià. Es poden veure les imatges i
el mapa.
La paret o mur és essencial per impedir que els nens es facin mal quan accedeixen al desnivell, apart
que evitarà que la terra que aguanta les arrels dels arbres continuï erosionant-se. La construcció d’un
mur de contenció és necessari

pel deslliçament de terres del desnivell existent respecte del C. Les

Blades. Es poden veure les imatges.
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4. Persones beneficiàries o destinatàries *
Usuaris amb discapacitat física (persones amb cadira de rodes), i a tots els usuaris de les
instal·lacions usuaris i en general pel guany en seguretat dels residents a Sant Pere de Ribes.
5. Pressupost calculat *
Pista de pàdel adaptada: 42.319 € (amb IVA inclòs)
Tancament de les pistes de tennis: 29.686 € (amb IVA inclòs)
Tenim dues opcions de pressupost, segons si la paret del postes és de 1.5 mm o bé és el reforçat de
3.0mm : 26.882,33 € o 29.686,00 €
TOTAL: 71.005 €(amb IVA inclòs)
Mur de contenció: 20.000 € (aprox.)
Canalització de l’aigua pluvial: 7.500 (aprox.)
Total: 98.505 € (aprox.)
Compromís de cofinançament, només per entitats o col·lectius

(si s’escau). Cal adjuntar declaració

jurada
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(especificar el tipus de documentació aportada)

6. Documentació adjuntada
-

Escrit recolzament de la Federació Catalana de Tennis

-

Escrit recolzament de la Federació Catalana d'Esports de Persones amb discapacitat física

-

Pressupost Maxpeed ( Pista de Pàdel adaptada a persones amb cadira de rodes)

-

Pressupost del tancament.

Dades de contacte
1. Nom i cognoms (o entitat o
col·lectiu) *

Club Tennis Ribes

2. DNI/CIF/NIF *
G 58831900
3. Data de naixement
24 de novembre de 1971
4. Adreça *
C. Blades,5. Can Macià.
5. Telèfon *
93.896.28.70
6. Correu electrònic
info@clubtennisribes.com
7. Signatura *

Les persones i les entitats a les quals durant el procés d’elaboració i presentació de les propostes els hi
sorgeixin dubtes i/o necessitin suport tenen a la seva disposició els serveis tècnics municipals corresponents,
trucant

al

telèfon

938

967

300

o

enviant

un

correu

electrònic

a

l’adreça

pressupostosparticipatius@santperederibes.cat.

Amb la presentació d’aquesta proposta, declaro que conec i accepto les normes
reguladores aprovades en sessió plenària de l’ajuntament de Sant Pere de Ribes que
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donen cobertura al procediment de pressupostos participatius 2019.
SI Accepto que s’incloguin les meves dades en els registre corresponent de l’Ajuntament per a la
comunicació d’altres procediments participatius (per garantir els principis de confidencialitat, seguretat i

integritat, així com per a donar compliment a la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter
personal, us informem que les vostres dades identificatives s’inclouran en el fitxes denominat “projectes
participatius”, del qual és responsable l’Ajuntament, amb la finalitat d’escrutar i gestionar les propostes dels
pressupostos participatius i la informació dels procediments d’acció i participació ciutadana que se’n derivin. No
es farà cap mesa de cessió de dades. Així mateix, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició,

mitjançant

registre

presencial/electrònic

a

l’Ajuntament

de

Sant

Pere

de

Ribes

–

www.santperederibes.cat).

Sant Pere de Ribes, 1 de/d’Agost

de 2019

* Aquestes dades són imprescindibles per donar validesa inicial a la proposta, a l’espera de l’anàlisi i validació
corresponent per part de la comissió de gestió tècnico-econòmica. En cas de no aportar alguna d’aquestes dades, la
proposta es desestimarà i no passarà a la fase d’anàlisi i validació.
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