Ajuntament de Sant Pere de Ribes

INFORME “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS” 2021
Nom de la proposta: Arbrat viaria d’ombra al nucli urbà de Ribes
Entitat/Particular: Yolanda Pellicer de la Torre
Pressupost de la proposta: 20.000€
Tipologia de la proposta:
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
compleixin algun dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Exposició de motius:
La temperatura de l’asfalt i la sensació de calor als carrers és molt gran a l’estiu durant moltes
hores del dia. Hi ha carrers amb orientació est-oest i nord-sur amb vivendes baixes que deixen
passar el sol durant moltes hores i no hi ha res que aporti ombra.
Així hi ha molt poca activitat de persones pels carrers en la majoria d’hores d’obertura dels
comerços.
Cada any són més extremes les condicions climàtiques i la vegetació ajuda a minvar certes
conseqüències com la de temperatures extremes.
Per aquestes raons la plantació d’arbrat viari seria un actiu molt important al poble i es podria
fer actuacions de plantació que es puguin conservar encara que en el futur hi hagi plans
d’urbanització dels carrers.
Ribes pot reduir els efectes del canvi climàtic amb actuacions senzilles als carrers com són la
plantació d’arbres a la vegada que afavoreix el comerç, aporta benestar als ribetans i millora la
imatge del poble.

Es considera que el projecte compleix tots els criteris establerts , ara be, vist que la proposta no
emplaça un espai determinat al nucli urbà de Ribes, es durar a terme amb la valoració estimada
de la proposta la plantació d’arbrat.

Resolució:
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(ACCEPTADA) 2:

(DENEGADA) 3:

(PENDENT D’ESMENA)

Data: 01/10/2021
Signat: comissió tècnica-econòmica
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