Ajuntament de Sant Pere de Ribes

PROJECTE “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS” 2018
Dades de la proposta presentada

En quina categoria es presenta la proposta *

Categoria 1:
Categoria 2:

X

(promoure despeses en inversions)
(promoure despeses en projectes socials, culturals o solidaris)

1. Denominació de la proposta presentada*
Detectors de presència a l’enllumenat públic.

2. Descripció de la proposta presentada *
L’enllumenat públic té sentit que s’encengui si hi ha com a mínim 1 persona a la zona que
s’il.lumina. Però, què passa quan no hi ha ningú? Doncs que hi ha un desperdici d’energia i, en
conseqüència, una càrrega extra a la factura elèctrica que va a càrrec de tots els ciutadans del
municipi. Aquesta proposta pretén que les llumeneres s’encenguin només quan detectin la
presència de gent aprop seu i, per tant, estalviar energia.

3. Justificació de la proposta presentada *
Imaginem que estem en alguna de les urbanitzacions del municipi a les 3 de la matinada.
L’enllumenat públic, evidentment, està tot encès. Però, hi ha algú al carrer a aquestes hores?
Segurament molt poca gent o ningú, perquè tothom està dormint, amb la qual cosa de res
serveis que les llumeneres estiguin enceses il.luminant el carrer. Només s’il.luminarien quan
detectessin que un o més vehicles / persones s’acostessin, llavors automàticament s’encendria.
Així les llumeneres complirien estrictament la seva funció, que és il.luminar la via pública quan hi
passa algú, perque quan no hi passa ningú no té cap sentit il.luminar-les.

4. Persones beneficiàries o destinatàries *
Tota la ciutadania que circuli per la via pública.
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5. Pressupost calculat *
50.000€
Compromís de cofinançament, només per entitats o col·lectius

(si s’escau). Cal adjuntar

declaració jurada
6. Documentació adjuntada

(especificar el tipus de documentació aportada)
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