Ajuntament de Sant Pere de Ribes

PROJECTE “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS”
Informe de la proposta
Persona o entitat que proposa: Nicolau Nubiola Gil
1. Denominació de la proposta *
L’Espai de la bicicleta a Ribes.
2. Descripció de la proposta *
La proposta és la construcció d’un equipament esportiu municipal per la pràctica i aprenentatge
del ciclisme en les modalitats de BTT. Es tracta de construir un circuït d’aprenentatge, un taller
de reparacions i elements de suport per la pràctica esportiva, com vestuaris i sanitaris. Està
pensat per una futura gestió indirecta per part d’una entitats esportiva.
3. Justificació de la proposta *
Tot i que el ciclisme és una pràctica molt estesa, creiem que són poques les opcions que tenen
els infants i joves per practica-ho de manera segura. No hi ha infraestructures ni projectes que
fomentin la formació esportiva de base relacionat amb aquest esport, i són poques les polítiques
que fomentin l’ús de la bicicleta com a mitjà saludable i sostenible.
4. Beneficiaris/Destinataris *
Les persones a qui va dirigida aquesta proposta són aquells amants de la bicicleta o que tingues
qualsevol interès relacionat amb aquesta. Habitants de Ribes o de pobles veïns.
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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

viabilitat tècnica

Necessitat detectada al MIEM 2007. Actualment no hi ha
instal·lacions d’aquest tipus al municipi.
L’Ajuntament acabarà de decidir la ubicació i els espais
complementaris necessaris, tenint en compte el pressupost.

5. Criteri de

S

sostenibilitat

Caldrà aprovar els estudis previs que siguin necessaris com
avantprojecte, un estudi de viabilitat i un projecte de
gestió, per no comprometre la despesa corrent de
l’Ajuntament.

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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