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Aportació de 20.000 € a condicionar l'interior del local 

social

NOM BARRI: PALAU-AVELLANEDA-MAS XIRGU 

--------------------------------------------------------------- 



NOM BARRI: PALAU-AVELLANEDA-MAS XIRGU 

 ------------------------------------------------------------------------------------ 

PROPOSTA VEÏNAL: 

Destinar 20.000,00 € per condicionar l’interior del local social. 

Condicionar l’interior del local. Mobles, equips de so/imatge i 

electrodomèstics i mobles illa central, entre altres. 

Sense aquest aspecte, no es podria fer operatiu per tota la gent del barri. 

Aquesta proposta 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. L’AV entén que tant l’Ajuntament com l’AV de Palau 

tindran de ben segur altres idees i conceptes d’ús tant dels espais com 

del material. La llista de l’AV només vol ser una primera idea que serveixi 

per deixar el local social en ple funcionament i disponibilitat i que com a 

promotors i votants d’aquest pressupost  l’AV pugui participar en el disseny 

final. 

LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA: 



INFORME TÈCNIC: 

Antecedents: 

L’Associació de Veïns de Mas Jardí ha fet un treball important en la definició 

de l’equipament que necessita cada una de les sales que 

conformen l’Espai Cívic de Pala-sacosta. 

Fets: 

La proposta d’equipament efectuada per la referida associació és equivalent 

a qualsevol proposta efectuada per altres persones, entre elles els tècnics 

municipals. 

No obstant això, en la fase definitòria de l’encàrrec de compra serà quan 

conjuntament amb les associacions vinculades a l’Espai Cívic de 

Palau-sacosta es podrà definir el model exacte de cada peça o 

element del mobiliari en funció de les prestacions que ofereixi. 

La definició del materials i el preu facilitat és raonable i proporcional, 

conseqüentment s’informa favorablement. 

El condicionament de l’interior de l’Espai Cívic de Palau-sacosta és viable. 

PRESSUPOST ACTUACIÓ : 

TOTAL (IVA inclòs) = 20.000,00 €  




