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 *
Tancament de l’espai de les instal·lacions del Club Tennis Ribes, millora dels accessos i
senyalització.
2. Descripció de la proposta *
- Fer el tancament de tot el recinte de les instal·lacions amb una tanca metàl·lica de malla i
millorar amb uns esglaons (o rampa) l’accés a la futura pista de pàdel i pista 4.
- Arranjament del mur trencat per les arrels dels xiprers i posar una barana per eliminar el perill
de l’altura.
- Senyalització de les instal·lacions del Tennis en els llocs adients.
3. Justificació de la proposta *
- L’espai que envolta les instal·lacions és obert a tothom a qualsevol hora.

La qual cosa

comporta que hi trobem brutícia d’excrements de gossos i gats com també restes de deixalles
que llencen els vianants cap als espai de les instal·lacions, així com pintades de graffitis en
alguna paret. El recinte seria una bona prevenció per a no tenir actes vandàlics a les futures
pistes de pàdel.
- L’arranjament de la paret, posar una barana i fer les escales o rampa facilitaran l’accés a les
pistes de pàdel com també la visibilitat i vigilància de les pistes de pàdel. Totes les instal·lacions
del municipi estan protegides mínimament amb una tanca metàl·lica, per posar exemples: les
pistes de pàdel de l’Espai Blau, o les piscines exteriors, les instal·lacions de tennis de Les
Roquetes, les instal·lacions de futbol...
- La senyalització s’ha demanat en repetides ocasions. És necessari que es faci tal com estan
senyalitzades les altres instal·lacions esportives del municipi.
4. Beneficiaris/Destinataris *
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Tots els usuaris de les instal·lacions i en general pel guant en netedat i seguretat els residents a
Sant Pere de Ribes.
Usuaris d’altres poblacions que no poden trobar les nostres instal·lacions per manca de
senyalització.
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Criteris avaluables
Criteris
1. Criteri de

Compleix?

Observacions

S

Cal tenir en compte la normativa que regula la senyalització

legalitat
2. Criteri de

per la circulació.
S

competències
3. Criteri

S

econòmic
4. Criteri de

S

viabilitat tècnica

L’Ajuntament està treballant per millorar el tancament de
les instal·lacions esportives municipals per millorar el
control i evitar actes vandàlics. És necessari senyalitzar la
instal·lació esportiva municipal.

5. Criteri de

S

sostenibilitat
6. Criteri 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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