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 *
Instal·lar desfibril·ladors automàtics d’ús públic als equipaments municipals.
Es determina que siguin només pels equipaments municipals on no hi hagi una
concessió.
2. Descripció de la proposta *
Els equipaments municipals en general no estan equipats d’unitats de desfibril·ladors automàtics
que en un moment donat poden salvar vides. Per aquest motiu es proposa dotar d’aquests
elements les instal·lacions esportives municipals i els equipaments d’ús públic que més ho poden
necessitar per la seva activitat i afluència de públic.
3. Justificació de la proposta *
Actualment només l’Espai Blau (1 unitat) i la Policia Local (2 unitats mòbils) disposen de
desfibril·ladors d’aquestes característiques. Recentment també s’ha adquirit un el Club Deportiu
Ribes. Seria convenient poder instal·lar aquests equips en els equipaments de més afluència,
sobretot aquells destinats a la pràctica esportiva i on existeix un risc més evident de parades
cardíaques. Moltes de les morts que es produeixen per aturada cardíaca sobtada podien haverse evitat si les víctimes haguessin rebut desfibril·lació durant els primers 5 minuts després
d’iniciat l’esdeveniment.
Inicialment es podria considerar prioritari instal·lar-ne als pavellons poliesportius (2), als camps
de futbol (2), a la piscina de les Roquetes (1) i a les dependències municipals (2), principalment.
Tot i que es pot fer extensiu a d’altres edificis i espais públics, com els centres cívics (2).
4. Beneficiaris/Destinataris *
Esportistes i població en general.
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Criteris avaluables
Criteris
1. Criteri de

Compleix?

Observacions

S

legalitat
2. Criteri de

S

competències

Tot i que actualment als nous plecs per gestions indirectes
d’instal·lacions esportives, s’està indicant com una obligació
pels concessionaris.

3. Criteri

S

econòmic
4. Criteri de

S

viabilitat tècnica
5. Criteri de

S

sostenibilitat
6. Criteri de

Es determinarà en quin sistema són adquirits (rènting,
compra directe...).

S

no exclusió social

RESULTAT DE L’AVALUACIÓ: APTE / NO APTE

Sant Pere de Ribes, 8 de novembre de 2016
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