Ajuntament de Sant Pere de Ribes

PROJECTE “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS” 2018
Dades de la proposta presentada

En quina categoria es presenta la proposta *

Categoria 1: x (promoure despeses en inversions)
Categoria 2:

(promoure despeses en projectes socials, culturals o solidaris)

1. Denominació de la proposta presentada*
Millores dels carrers
Instal.lació de llum
Cablejat Telefónic i fibra
Neteja de parcel.les
Vigilància policial
Intal.lació desfibrilador al local social.
2. Descripció de la proposta presentada *
Sol.licitem millora en l’accés al Carrer Vinyals.
Instal.lació de fibra i cablejat telefònic així com instal.lació de llum.
Necessitem la neteja de les parcel.les privades.
També viigilància policial.
Instal.lació desfibrilador
3. Justificació de la proposta presentada *
En relació a la millora de carrers, ja es va produir una millora fa un parell d’anys, senyalitzant el
vial i col.locant unes balisses per delimitar el petit pont que hi ha al carrer. La millora consistia
en reparar les balisses, posar tela metàlica en la paret del tal.lús, més proper a la muntanya i
adequar el vial amb toten o alguna cosa semblant.
Instal.lació de llum ( no viable).
Referent al cablejat telefònic i l’instal.lació de fibra, l’urbanització ja disposa en alguns trams
d’aquest servei, però podriem pensar en aquesta instal.lació.
Necessitem la neteja de les parce.les privades, ja que l’urbanització s’está convertint en un
polvorí.
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4. Persones beneficiàries o destinatàries *

5. Pressupost calculat *
El preu de les millores de carrers no pujaria de 100.000 € i el podem cofinançar els propis
veïns.
El valor de la instal.lació telefònica pujaria menys de 100.000€
Referent a la neteja de parcel.les, es pot aplicar als propietaris de les parcel.les brutes,
mitjançant IBIS o per constrenyiment i no afectaria al pressupost.
La vigilància policial no seria addient.
I la instal.lació del desfibrilador, no disposem de l’aparell i el valor seria de menys de 15.000€

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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