Ajuntament de Sant Pere de Ribes

INFORME “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS” 2020
Nom de la proposta: Conversió d’energia solar en energia elèctrica en les
instal·lacions esportives municipals de can Macià
Entitat/Particular: Club Tennis Ribes
Pressupost de la proposta: 19.550,99€
Tipologia de la proposta:
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

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 2021, d’instal·lar 44 panells fotovoltaics per
tal de generar energia elèctrica d’una manera neta i renovable a partir de l’energia solar.
Justifiquen la seva proposta amb els següents arguments:
-

Projecte d’autoconsum, produint la seva pròpia energia elèctrica aprofitant l’energia que ve del sol
i creant un descens en la factura de l’electricitat,
Fomentar l’ús de les energies renovables i fer més sostenibles les instal·lacions,
Donar feina a empreses tecnològiques de la comarca,

Es considera que el projecte és apte tenint en compte tots els criteris establerts de Legalitat, perquè dona
resposta a una necessitat concreta; Competències, 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; Criteri Econòmic, s’adapta als límits econòmics establerts; de Viabilitat
tècnica, perquè és una proposta relacionada amb un projecte concret i és una inversió, de Sostenibilitat,
perquè no condiciona exercicis futurs i de No exclusió social i igualtat de gènere, perquè no incorpora
elements que provoquin l’exclusió social.
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Signat: comissió tècnica-econòmica
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