Ajuntament de Sant Pere de Ribes

INFORME “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS” 2021
Nom de la proposta: Recuperació d'un parc de joc infantil en forma de tauró a la
plaça Víctor Alba i redenominació de la mateixa com a plaça del Tauró.
Entitat/Particular: Marc Joan Garcia Cubero
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:
Tal com s'ha explicat a la descripció de la proposta l'objectiu és recuperar el parc de joc infantil
en forma de tauró que hi havia hagut des dels anys 80 fins a la urbanització de la plaça al
voltant
de 2010.
La instal·lació d'aquest nou parc infantil suposaria recuperar la icònica figura, millorar les
instal·lacions actuals potenciant l'exercici físic dels infants que en facin ús, i fent més atractiva la
plaça amb un parc que es diferenciaria de la resta d'espais de joc del municipi.
La figura icònica del tauró gaudida i recordada per diverses generacions de nens i nenes, va
donar lloc a la denominació popular de l'espai com a "plaça del tauró". Per aquest motiu, a més
de la instal·lació del parc en forma de tauró es proposa canviar el nom de la plaça, actualment
de
Víctor Alba, pel seu nom popular, plaça del Tauró, i posar el nom de Víctor Alba a l'espai
rehabilitat
recentment entre els carrers Olivella i Palou.
Es considera que el projecte compleix tots els criteris establerts.

Resolució:
1:

(ACCEPTADA) 2:

(DENEGADA) 3:

(PENDENT D’ESMENA)

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