Ajuntament de Sant Pere de Ribes

INFORME “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS” 2019
Nom de la proposta: Pàdel en cadira de rodes i adequació de l’espai i canalització

de les aigües pluvials.
Entitat/Particular: Club de Tennis Ribes
Pressupost de la proposta: 98.505 €
Registre entrada: 2019015411
Categoria de la proposta:
(categoria 1)

(categoria 2)

(categoria 3)

Exposició de motius:
El Club de Tennis Ribes, concessionari de les instal·lacions esportives municipals de les pistes de tennis
Ribes, ha presentat la proposta al pressupostos participatius 2020, de construcció d’una nova pista de
pàdel adaptada amb persones de mobilitat reduïda. També consideren necessari adequar el tancament
de les pistes de tennis i també millorar l’evacuació de les aigües pluvials del carrer Blades.
Justifiquen la seva proposta amb els següents arguments, la nova pista de pàdel adaptada donaria un
servei d’accessos i pista que no existeix a la comarca, donant aquesta possibilitat a totes les persones
residents al municipi i la comarca, per poder practicar aquest esport d’una manera normalitzada. A més,
compten amb el recolzament de la Federació Catalana de Tennis per poder realitzar competicions a les
instal·lacions esportives municipals.
En quant a l’arranjament del carrer Blades, volen canalitzar les aigües pluvials i arranjar la vorera i donar
llum així com evitar el gran desnivell que hi ha al solar del tennis.
I en quant al tancament de les pistes de tennis, volen canviar la tanca metàl·lica que ja ha superat la seva
vida útil donant servei prop 40 anys,.
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. Tot i que la construcció de les pistes de pàdel en instal·lacions
esportives municipal són construïdes pels concessionaris assumint el cost de construcció degut a
la seva ràpida amortització, es considera necessari poder optar en la participació econòmica
d’aquest tipus de pistes, per tal de fer accessible aquest esport als ciutadans. Caldrà aprovar per
l’òrgan competent l’annexió de la pista a la concessió assumint el risc pel concessionari.
 Econòmic, perquè 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.
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, envers el
contrari afavoreix la inclusió de les persones amb mobilitat reduïda per la pràctica del pàdel.
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