Ajuntament de Sant Pere de Ribes

PROJECTE “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS”
Informe de la proposta
Persona o entitat que proposa: Club Tennis Ribes
1. Denominació de la proposta *
Construcció d’un Frontó, construcció d’un mur de contenció de terres i adquisició de dues taules
de tennis taula d’exterior.
2. Descripció de la proposta *
- La construcció d’un mur de contenció en el costat contigu al c. Blades.
- La construcció d’una paret de frontó a la part del darrera just en el mur de desnivell al c. Les
Blades. Es podria aprofitar aquest desnivell i posar una xarxa protectora a la part de dalt.
- Les taules de tennis taula anirien a la part posterior del bar-restaurant on hi ha una zona de
parc infantil i d’esbarjo.
3. Justificació de la proposta *
- La construcció d’un mur de contenció és necessari pel deslliçament de terres del desnivell
existent respecta del c. Les Blades.
- La construcció de la paret de frontó es faria aprofitant aquest mur i afegir 2 o tres metres més
d’altura a una longitud de 10 metres del mur de contenció.
Ens facilitaria poder practicar els cops bàsics de tennis i de pàdel, de manera individual o amb
un altre jugador. Com també ampliaria l’oferta de les nostres instal·lacions i les activitats
esportives que s’hi realitzen a l’escola d’estiu.
- Les dues taules d’exterior de tennis taula tenen el mateix objectiu.
4. Beneficiaris/Destinataris *
Tots els residents de Sant Pere de Ribes.
Tots els nens i nenes i joves en general de Sant Pere de Ribes.
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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
5. Criteri de

frontó municipals.
S

sostenibilitat
6. Criteri de

Actualment no hi ha al nucli de Ribes instal·lacions de
Caldrà aprovar estudis previs que concretin el cost de
l’actuació.

S

no exclusió social

RESULTAT DE L’AVALUACIÓ: APTE / NO APTE

Sant Pere de Ribes, 8 de novembre de 2016
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