Títol de la proposta
Equip de so al pavelló municipal
Descripció breu de la proposta
Compra i instal·lació d’un equip de so permanent al pavelló municipal per tal de
poder fer servir tant per posar música com per poder parlar i que s’entengui des de la
pista i la graderia.
Import
6.000,00€
Justificació de l’interès públic i general de la proposta
Actualment els altaveus existents per la música no són operatius i els que hi ha per
la veu no poden funcionar sols.
Si s’ha de posar música o fer qualsevol acte parlat al pavelló cal portar l’equip de so
de l’Ajuntament i instal·lar-lo al pavelló.
Cal dir que això suposa molts impediments ja que hi ha moltes ocasions que l’equip
es necessita en diferents punts simultàniament.
Per altra banda per tal que soni mitjanament s’ha de demanar cables que no són ni
de propietat municipal i que ens deixen ja que els que hi ha de l’ajuntament són molt
curts.
La utilització d’un equip propi del pavelló seria profitós tant pel Club Patí Breda com
per totes les entitats i/o actes que s’organitzen al pavelló que no són pocs.
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MOTIVACIONS:
Heu estat mai al pavelló municipal? Heu sentit música amb
claredat? Heu entès mai a la persona que parla pel micro?
Realment l’acústica del pavelló és pèssima però necessitem com
a mínim poder sentir la música mentre entrenem i cada vegada
que es faci un acte poguem entendre les paraules de qui esta
parlant.
Usuaris
• Hoquei: 9 equips, 55 patinadors
• Patinatge: 2 grups de xou, 64 patinadores
• Institut: 100-120 alumnes
• Altres usos: àpats, festes, parc de Nadal, etc.
• I la gran quantitat de patinadors d’altres pobles que passen
pel pavelló a les nombroses proves i festivals d’artístic i actes
de hoquei.
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PRESSUPOST:

Pressupost d’equip de so pel pavelló municipal amb altaveus
fixes, connexió amb els altaveus actual de grada per la veu,
connexió per posar música (cd i altres sistemes auxiliars) i un
parell de micros inhalàmbrics.

Total IVA inclòs 6.000€
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MOLTES
GRÀCIES!
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2019
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