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 *
Enllumenat amb LED de les instal·lacions del Club Tennis Ribes i substitució dels fanals existents.
2. Descripció de la proposta *
- El nostre club ha fet millores en l’enllumenat de les instal·lacions i s’han substituït els focus
d’halogenurs per uns de nous amb tecnologia LED en una de les pistes de tennis. El cost és
considerable i ens caldria completar la col·locació en les altres tres pistes restants i tres més de
la terrassa del club per tal de millorar l’eficiència energètica.
- A més a més convé la substitució dels 18 fanals de ferro, per uns de ferro galvanitzat. S’hi pot
observar un desgast important produït per la corrosió ja que tenen molts anys, més de 30, ja
que són encara els originals de les instal·lacions de Can Macià.
3. Justificació de la proposta *
- L’objectiu que es pretén és que les instal·lacions siguin més eficients energèticament ja que
afavoreix un estalvi energètic i de cost econòmic d’un 75%, i també tenir un major control de la
distribució de la llum en les pistes. Els leds també tenen una major durabilitat que les bombetes
tradicionals.
- L’altra actuació es fonamenta, òbviament, per motius de seguretat. Els fanals tenen entre 810m d’alçada i podrien causar danys lamentables, per exemple, en alguna ventada. Malgrat hem
fet els manteniments en les bases dels fanals, estan rovellats també en el seu interior.
4. Beneficiaris/Destinataris *
En general tots els usuaris de les instal·lacions. Esportistes i alumnes de l’escola del Club Tennis
Ribes.
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Criteris avaluables
Criteris
1. Criteri de

Compleix?

Observacions

N

L’Ajuntament valorarà primer l’estat dels fanals i actuarà en

legalitat
2. Criteri de

conseqüència.
N

competències
3. Criteri

Despeses inicialment assumides pels concessionaris.
L’Ajuntament valorarà l’estat de la inversió necessària a fer.

S

econòmic
4. Criteri de

S

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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