AJUNTAMENT DE GIRONA
PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2015
Servei Responsable: Urbanisme
Altres serveis que hi col·laboren:

--------------------------------------------------------------NOM PROJECTE: Millorar la il·luminació d'alguns vials
secundaris del barri
NOM BARRI: Fontajau
---------------------------------------------------------------

NOM BARRI: Fontajau
Quantitat assignada al barri: 40.506 €
PROPOSTA VEÏNAL:
Il·luminació dels vials secundaris.
Carrers com Narcís Roca i Farreras o Camp de la Bateria, entre
d’altres, manca d'una il·luminació adient per a la seguretat del
vianant. Demanen un repàs de tots els carrers secundaris, actuant en
aquells que faci falta.
LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA:

INFORME TÈCNIC:
1.- Zona c. Narcís Roca i Farreras i carrers adjacents
La proposta contempla el canvi de lluminàries en els carrers: Avinguda
Amical Mauthausen, c. Narcís Roca i Farreras i c. Valentí Almirall. S’han
considerat tres àmbits d’actuació diferents, que es poden executar per
fases o els tres alhora.
La proposta manté la situació dels punts de llum actuals, a una
interdistància de 35 m i el canvi de les lluminàries per unes de tecnologia
led que obren molt i permeten una millor intensitat i uniformitat de llum.
Desglossat per carrers:
A) Avinguda Amical Mauthausen i placeta camí Font de l’Abat = 16.197,06 €
B) C. Narcís Roca i Farreras i carrers Antoni Varés Martinell i Enric Adroher i
Pascual entre l’avinguda Amical Mauthausen i el c.Valentí Almirall = 14.084,40 €

2.- Zona Camp de la Bateria i carrers adjacents
Des de la Oficina Tècnica d’Enginyeria de l’Ajuntament de Girona
(enllumenat públic) es desestima la proposta de millora de l’enllumenat
públic als carrers Camp de la Bateria i adjacents, perquè el nivell lumínic
existent és superior als 10 lux, mínim exigit segons normativa municipal.

Respecte al comentari fet a la reunió amb els veïns, referent a la manca
d’il·luminació del Camp de la Bateria, amb motiu que en el plànol
adjunt consta com a “sense dades”. El tècnic municipal ha fet les
comprovacions pertinents, conjuntament amb el Servei municipal
d’enllumenat públic, arribant a la conclusió que malgrat no està reflectit
al plànol, l’enllumenat actual és suficient, essent superior al mínim
exigible.
Aprofitarem per adjuntar els valors reals en la pròxima revisió de nivells
lumínics dels carrers de la ciutat.

PRESSUPOST ACTUACIÓ:
TOTAL (IVA inclòs) = 30.281,46 €

