Ajuntament de Sant Pere de Ribes

INFORME “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS” 2021
Nom de la proposta: Creació d’una àrea d’autocaravanes
Entitat/Particular: Carla Gea Gruells
Pressupost de la proposta: - €
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:
Es presenta una proposta als “Pressupostos Participatius 2021” per realitzar una àrea d’autocaravanes
gratuïta on es pugui pernoctar.
Es proposa com a zona on ubicar-ho la corresponent als voltants de l’àrea del camp de futbol de Les
Roquetes.
No es dona un pressupost estimatiu del què costaria realitzar aquesta àrea encara que es descriu el que
es necessita (font, zona de buidat d’aigües negres i grises)
El Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Pere de Ribes considera que l’ús esmentat correspon a
l’anomenat “Residencial Mòbil”. La zona que està proposant-se no té admès aquest ús ja que és una
zona qualificada com “A2” “Sistema d’espais lliures”.
Aquest us actualment solament està admès en una parcel·la a la urbanització de “Mas Alba” qualificada
com 12.2c “Zona terciària-turística intensitat III” que no és de titularitat pública i actualment té ús.
La proposta presentada no es compatible amb el criteri de legalitat i viabilitat tècnica ja que no és possible
fer aquesta actuació amb el Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Pere de Ribes.
Al no haver valoració econòmica no es pot valorar el criteri econòmic.
És per això que la Comissió considera denegada la proposta presentada.

Resolució:
1:

(ACCEPTADA) 2:

(DENEGADA) 3:

(PENDENT D’ESM ENA)

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