AJUNTAMENT DE GIRONA
PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2018
Servei Responsable: Urbanisme

--------------------------------------------------------------Millora de la il·luminació al carrer de La Salle
NOM BARRI: EIXAMPLE
---------------------------------------------------------------

NOM BARRI: EIXAMPLE
PROPOSTA VEÏNAL:
Mes llum al carrer de la Salle.
En el tram que va del carrer del Migdia al de la Rutlla, quan es fa
fosc fa POR PASSAR-HI, hi ha poques botigues i les poques que
obren no tenen visibilitat. S’hi haurien de posar llums com les de més
amunt, on la zona és més comercial. La proposta donaria seguretat
als veïns i faria que aquell tram de carrer no semblés un cul de sac.
Enllumenat que il·lumini la vorera al costat de l’escola de La Salle fins al
final i per l’altra vorera, del tram de travessia de la Creu fins al carrer de
la Rutlla. Llums com les de la zona de més amunt ( Migdia/Maragall )
LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA:

INFORME TÈCNIC:
Antecedents:
En el marc de pressupostos participats de 2014, a petició d’aquesta
mateixa associació de veïns, es portà a terme l’actuació a la vorera del
carrer de la Salle, tram entre el carrer del Migdia i travessia de
la Creu, consistent en l'ampliació de la vorera i el nou enllumenat
públic.
Es va executar aquest primer tram per una qüestió de dotació
pressupostària. Si el barri hagués disposat de més diners,
l’actuació s’hauria fet en la seva totalitat, fins al carrer de la Rutlla.
Fets:
D’acord amb l’esmentat en els antecedents, els Serveis Tècnics
Municipals troben del tot imprescindible que es continuï proposant la
mateixa actuació executada en el tram restant.
A dia d’avui i seguint les indicacions demanades en les diferents
reunions de pressupostos participats amb l’AV, aquesta última
només demana el canvi de l’enllumenat públic de l’últim tram de la
vorera dreta en el sentit de la marxa.
PROPOSTA :
Es proposa la substitució de les dues columnes verticals amb
lluminària tipus QS existents a la vorera dreta del carrer de la Salle entre
la travessia de la Creu i el carrer de la Rutlla, seguint la mateixa
tipologia de les col·locades en el tram anterior, executat amb els
pressupostos participats de l’any 2014, millorant així la il·luminació a
la zona de l’escola d’adults.

PRESSUPOST ACTUACIÓ:
TOTAL (IVA inclòs) = 5.650,00 €

