Ajuntament de Sant Pere de Ribes

PROJECTE “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS” 2020
Dades de la proposta presentada
1. Denominació de la proposta presentada* (un títol o una frase breu)
PROJECTE D’ADAPTACIÓ POST COVID-19 DEL MERCAT MUNICIPAL LA SÍNIA.

2. Descripció de la proposta presentada * (en què consisteix)
La pandèmia COVID 19, ha variat la percepció sobre les mesures sanitàries que ha de contemplar un mercat municipal, per tal de donar
seguretat als seus usuaris.
El confinament de la població entre els mesos de marc i maig del 2020, ha portat el mercat a convertir-se en un centre de primer ordre, per
l’aprovisionament de la població.
Dins d’aquet període el mercat va requerir de mesures especials, per a informar als seus usuaris, sobre el que es podia fer i el que no sobre
l’aforament permès al seu interior, per evitar contagis; sobre com establir mesures d’autoprotecció, mitjançant missatges tranquil·litzadors, que
establissin una nova doctrina, que caldrà mantenir probablement per espai de molt de temps.

3. Justificació de la proposta presentada * (beneficis i avantatges que aporta)
La falta d’experiència prèvia sobre una situació de pandèmia, ha portat a tothom a realitzar esforços per al que cap ningú
estava preparat.
L’incertesa sobre el que ens poden deparar els temps futurs, ens fa reflexionar sobre la necessitat d’estar preparats, i
d’introduir elements que facilitin una relació directa clients/paradistes/administració. Elements que informin, i a la vegada
tranquil·litzin a la població.

4. Persones beneficiàries o destinatàries * (públic objectiu, a qui va adreçada)

Públic en general.
Ciutadania.
Clients/paradistes/administració.
5. Pressupost calculat o estimat *

17.000 euros

6. Documentació adjuntada

(especificar el tipus de documentació aportada)

Projecte
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Explicació de la proposta
Tipologia/objecte del projecte:
social, cultural o solidari
combatre les desigualtats i donar suport a les persones més vulnerables
treballar per la igualtat d’oportunitats
promoure la perspectiva d’igualtat de gènere i LGTBI
combatre l’emergència climàtica i/o sostenibilitat
promoure i donar suport al comerç local
reduir la bretxa digital en l’entorn de la infància i la gent gran.
Explicació de la proposta (300 paraules):

Els objectius del conjunt d'actuacions a realitzar són:
- seguir donant el millor servei a la població.
- informar sobre el que pugui requerir l’usuari del mercat.
- facilitar el control i aforament.
- donar tranquil·litat i seguretat als clients.
Conjunt d'actuacions a realitzar.
De l'estudi de les necessitats del mercat, es desprenen els següents 3 camps
actuacions a realitzar:
· 1. Xarxa d’elements informatius;
1.1. instal·lació de pantalles informatives a les zones de pas.
· 2. Elements per la desinfecció i seguretat sanitària;
2.1. Instal·lació de dispensadors automàtics d’hidrogel
desinfectant als accessos.
2.2. Maquines dispensadores de fundes per a paraigües en
dies de pluja.
· 3. Nova porta principal de vidre, per d’accés al mercat La Sínia.
3.1. Construcció d’una nova porta de vidre per a l’accés al mercat La Sínia.
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