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ANDREU PÉREZ I LORITE, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de 
Catalunya - Els Verds - Independents per Gavà a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb 
l'establert a l'article 66,3del Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciat 
durant el proper Ple municipal ordinari, en base als següents  
 
Antecedents: 
 
Per aquest any, l’Ajuntament té un pressupost de 1.428.600 € en despesa prevista  
d’electricitat, de la qual 563.550€ són de vies públiques.  
 
Valorem, de manera positiva, els estalvis energètics fets per l’Ajuntament per tal 
d’abaratir costos. Ara bé considerem que podem fer un pas més en aquest terreny i 
aprofundir en més fórmules d’estalvi.  
 
Ara tocaria passar-ho a les vies públiques i aquí tenim molta feina a fer en la millorar i 
estalvi. Considerem que tenim algunes vies on les enceses es podrien reduir 
pràcticament en un 50%. Posem l’exemple de l’Avinguda Beltran i Güell, on romanen 
encesos, tota la nit, tant els fanals de la calçada per a vehicles com els fanals del camí 
per a vianants i bicicletes, produint una clara sobreexposició. També ens podem referir 
a avingudes com al Joan Carles I, o parcs com el del Mil·lenni.  
 
Creiem que es podria implementar un sistema de connexionat dels fanals per fases, 
que permetés desconnectar una fase sí i una altra no.  
 
Tècnicament és fàcil i amb el sistema de R-S-T de repartiment de fases es podrien 
compensar les reparticions de potències i consums. Això es podria fer extensiu allà on 
fos possible.  
 
Evidentment primer caldria analitzar sector a sector, i caldria fer-ho progressivament, 
però creiem que aquesta acció ajudaria també a fer entendre a la població com és 
d’important l’estalvi energètic. 
 
Per aquest motiu, el grup que representem presenta el següent. 
 
Prec: 
 
Instem l’equip de govern a cercar totes les possibles fórmules d’estalvi energèric, i en 
particular que avanci en la direcció exposada als antecedents, per tal d’aplicar-la el 
més aviat possible. 
 
Gavà, 29 de novembre de 2012 
 
 
 
 
Signat: Andreu Pérez i Lorite 
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
 
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 


