PRESSUPOSTOS PARTICIPATS 2018
Projecte per condicionar el nou local social de Palau Sacosta.
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Presentació:
Aquest any, la nostra associació vol col·laborar amb la millora integral del nostre barri
de Palau Sacosta, més enllà dels temes puntuals que ens poden afectar més
directament.
Ben segur que el projecte estrella d'aquest any i que veurem acabat d'aquí a pocs dies,
és la reconstrucció i condicionament del LOCAL SOCIAL. Projecta que ha estat possible
per l'esforç i l’impuls, que ha fet l'Associació de Veïns de Palau i del nostre Ajuntament,
que el portes endavant, primer el projecta de remodelació i ara les obres.
En aquesta primera fase, el local queda acabat i condicionats la majoria dels espais,
però falta tota la resta, es adir el mobiliari de les diferents sales. Sense aquest aspecte,
no es podria fer operatiu, per a tota la gent del barri.
Aquesta proposta nostra vol aconseguir, que totes les seves sales disposin del mobiliari
necessari per a portar a terme totes les activitats que es puguin dissenyar i al mateix
temps disposar dels equips d’imatge i so necessaris en cada moment.
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Consideracions:
Abans d'entrar el detall dels equipaments, que hem estudiat, volem fer algunes
reflexions amb ordre d'importància, de la nostra proposta.
1. El més important és la quantitat global del pressupost, que volem aconseguir
2. A l'hora d'escollir determinats materials ho hem fet, pensant que tenim uns
espais, que ben segur seran molt polivalents i per tant és necessari escollir
materials que ens permetin el màxim aquest objectiu.
3. Hem pensat amb materials resistents, quan parlem de mobiliari i quant a
equips d'imatge i so, que siguin potents, però fàcils de guardar quan no són
necessaris.
4. Entenem que tant l'ajuntament com l'Associació de Veïns de Palau, tindran,
ben segur, altres idees i conceptes d'ús, tant dels espais, com del material. La
nostra llista només vol ser una primera idea que serveixi per deixar el local
social en ple funcionament i disponibilitat i que el final, com a promotors i
votants d’ aquests pressupost podem participar en el disseny final..
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Espais que hem valorat:
Hem fet servir els noms que venen identificats en el plànol del local.
magatzem 1
Administració 1
Administració 2
Sala de treball 3
Sala de treball 2
Sala de treball 1
Auditori gran
Auditori 2
Cuina
Reserva per altres zones, no previstes en el disseny actual( inclòs un accés internet
+wiffi)
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Equipaments local Social

20.000,00 €

PRESSUPOST D'IMATGE I SO

3.000,00 €
unitats preu unt

Equip Amplificador de So
+ Micro sense fils
+ Conjunt d'altaveus
+Sistemes de Connexió:
+Projector d'imatges i TV
+ instal·lació a la sala
Equip Projector d'imatge
+línea Videobeans
+ resolució XGA
+control remot
+connexions HDMI-VGA+ monitor
+ instal·lació a la sala
Pantalla de projecció 2,44 * 2,44
+Carcassa mecànica a la paret
+dispositiu de parada automàtica
+color blanc mate
+ superfície netejable amb aigua i sabó
+ instalacio a la sala

PRESSUPOST MOBILIARI
Espai

Dimen.

M2 unitats

magatzem 1
Prestatgeries (2,90)
Prestatgeries (4,50)

2,90*4,50

Administració -1
Taula 120*60

2,50*3,70 9,45

800,00 €

2

500,00 €

1.000,00 €

2

200,00 €

400,00 €

17.000,00 €

preu
unt

import
399,92 €

13
3
5

cadires+ apoia braç
Armari+portes +estants

2

total
1.600,00 €

49,99 €
49,99 €

149,97 €
249,95 €
436,40 €

1

70,99 €

70,99 €

4 36,05 €
1 221,21 €

144,20 €
221,21 €
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Administració -2

229,19 €

2,50*3,70 8,43

Taula 140*70
cadires+recolze braç

1
4

Sala de treball 3
Taula 180*80
cadires+recolze braç

3,00*3,90 10,8

Sala de treball 2
Taula 180*80
cadires+ recolze braç

14

Sala de treball 1
Taula 180*80
cadires+recolze braç
Armari+portes +estants
taula suport 70*60

3,70*5,50 20,4

Auditori gran
Taules 120*60
cadires+ recolze braç

9,8*5,30

84,99 €
144,20 €
407,40 €

1 119,00 €
8 36,05 €

119,00 €
288,40 €

1 119,00 €
8 36,05 €

119,00 €
288,40 €

407,40 €

628,61 €
1 119,00 €
8 36,05 €
1 221,21 €
1 54,99 €

119,00 €
288,40 €
221,21 €
54,99 €
3.363,96 €

51,6

seient+recolze +taula+safata
Auditori 2
Taula 180*80
cadires+recolze braç
cadires+recolze braç

84,99 €
36,05 €

4
10

70,99 €
36,05 €

50

54,39 €

283,96 €
360,50 €
2.719,50
€

2 119,00 €
10 36,05 €
4 36,05 €

238,00 €
360,50 €
144,20 €

742,70 €

4,00*7,50 31,3

Cuina
Electrodomèstics + Mobles ILLA
Reserva per altres zones, no previstes en el disseny actual
inclos un accés internet +wiffi

5.000,00 €
5.384,42 €
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