Ajuntament de Sant Pere de Ribes

PROJECTE “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS”
Informe de la proposta
Persona o entitat que proposa: Club de Tennis Ribes
1. Denominació de la proposta *
Restauració de la superfície de les pistes dures de tennis.
2. Descripció de la proposta *
Restauració de la superfície de les pistes amb l’aplicació d’una nova capa de resina sintètica per
millorar la qualitat i homogeneïtat de la superfície.
3. Justificació de la proposta *
El nostre club ha fet actuacions en les pistes dures de tennis per omplir i reparar les esquerdes
sorgides en el superfície provocades per els moviments de terra al estar les pistes al llindar de la
riera.
Actualment l’aportació de materials per tancar les esquerdes així com el desgast de la superfície
degut a l’alta utilització de les pistes i als anys que fa des de l’última actuació similar a la
proposada, la superfície ha perdut les propietats antiadherents així com la homogeneïtat de la
mateixa, la qual cosa perjudica als jugadors ja que poden relliscar i patir lesions.
Amb la nova capa de resina millorarem la qualitat i l’homogeneïtat de la superfície, i això donarà
seguretat als usuaris de no relliscar, evitant possibles lesions.
A més amb la renovada superfície el bot de les pilotes serà més uniforme facilitant el joc i
permetent als usuaris gaudir més en la pràctica del tennis.
4. Beneficiaris/Destinataris *
En general tots els usuaris de les instal·lacions. Esportes i alumnes de l’escola del CTennis Ribes
sortiran beneficiats.
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Criteris avaluables
Criteris
1. Criteri de

Compleix?

Observacions

S

legalitat
2. Criteri de

N

competències
3. Criteri

En instal·lacions municipals semblants, aquest tipus
d’inversions són assumides pels concessionaris.

S

econòmic
4. Criteri de

N

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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