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Pressupost reparació i instal·lació sistema de control de climatització 

 
La tresorera informa que tal com es va acordar en la darrera reunió de la Junta 
Directiva, es van adjudicar els treballs de manteniment i revisió del sistema de 
climatització que fa temps funciona de forma poc eficient. 
 
D’aquesta primera revisió s’ha detectat que hi ha una sèrie de reparacions a fer per tal 
de posar el sistema en condicions. Aquestes reparacions d’acord el pressupost 
presentat per l’empresa (...) ascendeixen a un import de 3.868,00 € (+IVA). 
  
El President explica que d’acord amb la Taula de Portaveus de l’Assemblea, s’ha decidit 
continuar amb les obres a les seus col·legials previstes en el Pla patrimonial, per donar 
exemple i contribuir a l’activitat del sector, fixant però un criteri de prudència pel qual es 
valorarà cada una de les decisions que s’hagin de prendre segons el context econòmic 
del moment. Es manté així la voluntat de recuperar el dèficit de manteniment dels 
edificis. En aquest sentit, es considera imprescindible continuar amb la inversió 
corresponent a la instal·lació d’un sistema de control del clima. 
 
Inicialment es va demanar pressupost per a la instal·lació de termòstats en els fancoils 
de l’edifici i zonificar per diferents àmbits dels espais de la seu del COAC, d’acord a 
aquesta proposta vam rebre un pressupost per part de (...) de 9.690,00 € (+IVA) i de 
18.440,40 € (+IVA) per part de (...) després de reclamar-lo vàries vegades. 
 
Posteriorment es va reconsiderar la inversió, i es va determinar la possibilitat de que la 
gestió individualitzada dels 50 equips de climatització de les diferents zones de l’edifici 
es realitzés de forma telemàtica a partir d’un programa informàtic. Com (...) va  
presentar un pressupost molt més econòmic i a més (...) va tardar molt en presentar el 
primer pressupost, es va demanar preu a (...) que ha presentat un pressupost de 
30.415,52 € (+IVA).  
 
La Junta Directiva ACORDA, per unanimitat, adjudicar els treballs de reparació de la 
instal·lació i aparells per 3.868,00 € (+IVA) i la inversió de col·locació dels termòstats i 
control telemàtic per un import de 30.415,52 € (+IVA) a (...). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(...) eliminat en aplicació de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal. 


