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Servei responsable: PIGUEM
Altres serveis que hi col·laboren:

NOM DEL PROJECTE: Adequar les sales del Fòrum per a realitzar activitats
NOM DEL BARRI: NUCLI ANTIC
QUANTITAT ASSIGNADA AL BARRI: 54.231,85

Proposta veïnal
Adequar les sales del Fòrum per a realitzar activitats Descripció: Som un grup de
persones que volem realitzar cursos i tallers d'activitat física sense haver d'anar fora del
nucli antic. Necessitem un espai per a realitzar aquestes funcions però tenim aquest
Centre Cívic. Habilitar la sala amb panells d’aïllament acústic de llana de roca al sostre, la
col·locació d’una capa d’aïllament de poliuretà al terra, d’un sandvitx de pladur i llana de
roca a les parets i miralls, el canvi de les finestres actuals per finestres de PVC de doble
vidre i la substitució de la porta actual per una porta acústica, a més d'una il·luminació
adient. Tot plegat seguint l’ordenança municipal reguladora de la contaminació acústica
vigent.

Localització de la proposta
Centre cívic del Casc Antic – Forum. Situat al C/ Felicià Serra i Mont, núm. 13-15
Sala gran de la 2a planta

INFORME TÈCNIC
Vista la proposta efectuada, d’adequar acústicament la sala més gran de la segona planta
del centre cívic, d’aproximadament 74 m2, per poder realitzar-hi diferents activitats de les
associacions, i agafant com a referència els costos reals de les intervencions efectuades de
característiques semblants en aquest darrers anys, es realitza la següent valoració, que
inclou:
-

Projecte tècnic d’adequació d’aula polivalent (1.000 € abans d’iva)
Adequació acústica del paviment, parets, sostre, portes, finestres (28.893,05 €
abans d’iva)
Col·locació de miralls a una de les parets (1.408,37 € abans d’iva)
Adequació de la il·luminació (2.782,70 € abans d’iva)
Instal·lació climatització (5.950,00 € abans d’iva)
Pintat de parets interiors (538,64 € abans d’iva)

Cal tenir en compte que aquesta sala té un aforament màxim permés de 36 persones.

PRESSUPOST ACTUACIÓ:
TOTAL (IVA inclòs) = 49.093,03 €

