Ajuntament de Sant Pere de Ribes

PROJECTE “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS”
Informe de la proposta
Persona o entitat que proposa: Francesc Adam Contreras
1. Denominació de la proposta *
Creació d’una àrea lúdica amb barbacoes a l’ermita de Sant Pau.
El Servei de Cultura recomana valorar la proposta de creació d’una àrea lúdica amb
barbacoes propera al nucli de Ribes, en una ubicació diferent a la proposada a
l’entorn de l’ermita de Sant Pau.
2. Descripció de la proposta *
Adequar un espai al costat de l’ermita de Sant Pau per ubicar-hi una àrea de lleure i oci que
disposi d’algunes barbacoes d’ús públic (4 o 5), punt d’aigua, zona d’ombra, algun joc infantil, us
espai de pícnic amb taules i bancs i accés per a persones amb discapacitat.
3. Justificació de la proposta *
El municipi només disposa d’una zona de pícnic a la Vilanoveta. Atenent el caràcter de punt de
trobada i convivència, peregrinatge i indret de celebracions que té l’ermita de Sant Pau, i donat
que al seu voltant sembla que hi hagi espai disponibles que es podria aprofitar per dotar-lo
d’algun altre equipament destinat al oci i el lleure, estaria bé construir-hi una àrea lúdica de
pícnic amb barbacoes d’ús públic.
El projecte es podria mirar de finançar igualment amb fons europeus destinats a la preservació
de l’entorn natural.
4. Beneficiaris/Destinataris *
Població en general, excursionistes, entitats i associacions.
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Criteris avaluables
Criteris
1. Criteri de

Compleix?

Observacions

S

legalitat
2. Criteri de

S

competències
3. Criteri

S

econòmic
4. Criteri de

S

S’adjunta informe tècnic.

viabilitat tècnica
5. Criteri de

S

sostenibilitat
6. Criteri de

S

no exclusió social

RESULTAT DE L’AVALUACIÓ: APTE / NO APTE

Sant Pere de Ribes, 8 de novembre de 2016
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ANNEX:
El municipi exerceix competències pròpies en:
PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC
L’ermita de Sant Pau forma part del patrimoni immoble del municipi, és de titularitat
pública i amb un ús actual religiós. Està qualificada com a Bé Cultural d’Interès Local,
recollida al PGOU 1982 i emmarcada dins les qualificacions de protecció fixades per la
Llei 9/1993, del Patrimoni Cultural Català.
L’ermita i la masia annexa estan ubicades a sòl no urbanitzable d’especial protecció. La
zona està qualificada com a SRP-4, zona d’interès paisatgístic i colinda directament
amb una zona d’interès agrícola i amb el Parc del Garraf (SRP-1).
El recomanable per a elements d’aquest tipus és dur a terme reformes que segueixin
criteris respectuosos amb la seva història i que es mantingui una àrea de protecció
entorn l’element.
Una zona d’esbarjo tipus pícnic podria entrar en conflicte amb aquests objectius i amb
els usos religiosos i de patrimoni festiu de l’ermita de Sant Pau.
A la zona d’esbarjo de la Vilanoveta, s’han detectat algunes problemàtiques de civisme
en moments donats, que podrien afectar aquest patrimoni, i les seves característiques
històriques.
PROTECCIÓ CONTA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA, LUMÍNICA I
ATMOSFÈRICA EN LES ZONES URBANES
La ubicació de Sant Pau en una zona elevada respecte al barri de Les Parellades i el de
Can Puig fa que l’acústica arribi ràpidament a aquests barris. En moments donats,
s’han registrat moltes queixes veïnals per la celebració d’activitats d’oci amb música a
l’ermita, ja que aquestes provocaven molèsties acústiques als habitatges colindants.
PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS
La proximitat amb el Parc Natural del Garraf i el fet que la zona estigui qualificada com
a d’interès paissagístic fa que calgui plantejar-se la instal·lació de barbacoes pel risc
_______________________________________________________________________________
Pressupostos participatius (avaluació)

3

Ajuntament de Sant Pere de Ribes

d’incendi.
PROMOCIÓ D’INSTAL·LACIONS D’OCUPACIÓ DEL TEMPS LLIURE
Tanmateix el municipi té competències en la promoció d’instal·lacions d’ocupació del
temps lliure, per la qual cosa des del Servei de Cultura es recomanaria valorar la
proposta de creació d’una àrea lúdica amb barbacoes propera al nucli de Ribes, en una
ubicació diferent a la proposada a l’entorn de l’ermita de Sant Pau.
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