Finalitzades les feines de manteniment d’estiu de les tres escoles per a l’inici del curs escolar
dimarts, 12 de setembre de 2017 21:23

El Consell de Formentera informa que durant aquest estiu s’han fet obres de manteniment a les
escoles públiques de l’illa CEIP Mestre Lluís Andreu de Sant Francesc, CEIP de Sant Ferran i
CEIP El Pilar. “Aquestes tasques es duen endavant atenent les peticions de les direccions dels
centres, les APIMES i els Consells Escolars, i per assegurar el correcte manteniment de les
instal·lacions per a l’inici de curs demà dimecres 13 de setembre”, segons ha explicat la
consellera d’Educació, Susana Labrador.

Sant Francesc
En concret, els treballadors de la brigada del Consell de Formentera han fet les següents
actuacions a l’edifici de baix de l’escola Mestre Lluís Andreu: condicionament d’una antiga
dependència situada en el pati com a magatzem, neteja de patis i neteja del recinte de la
caldera, reparació de persianes i guies en mal estat, pintura i escatat de les portes interiors,
repàs de la instal·lació elèctrica.

A més, una empresa externa subcontractada pel Consell ha massillat el passadís i l’entrada
d’infantil per treure el gotejat i l’han pintat de blanc. El cost d’aquesta actuació ha estat de
12.251 € amb IVA.

Pel que fa a l’edifici de dalt, la brigada ha fet feines de manteniment ordinari i ha reparat una
fuita d’aigua a l’habitació de la caldera.

Sant Ferran
Pel que fa a l’escola de Sant Ferran, la brigada ha pintat les aules, portes, baranes i reixes del
centre. Així mateix han muntat una caseta de fusta al pati infantil i han muntat nou mobiliari, a
més de fer feines de manteniment ordinari.

En aquest centre s’han externalitzat algunes feines, com ara, l’arranjament d’esquerdes del
sostre de diverses aules, la creació d’una paret de separació en una aula per crear l’espai de la
llum i la construcció de diverses rampes en els passadissos exteriors perquè estiguin adaptats
per a usuaris amb mobilitat reduïda. Així mateix, s’ha fet el tancament de l’arenal, per
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afavorir-hi el joc, sense omplir d’arena tot el pati.
D’altra banda, i entre altres millores, també s’han instal·lat dins del pati infantil una nova gespa
artificial ecològica a la zona dels gronxadors. Tot per un pressupost de 9.998,90 € IVA inclòs.

A més, una empresa de pintura ha sanejat i pintat les façanes exteriors de la zona central de
l’edifici, que estaven en pitjor estat per un preu de 9.005,52 euros amb IVA.

La Mola
Pel que fa al centre escolar de la Mola, els treballadors de la brigada han fet un repàs de
pintura general dins i fora de l’edifici, han revisat el funcionament dels aires condicionats i les
instal·lacions elèctriques, a més de fer altres treballs de manteniment ordinari.

En darrer lloc, Labrador ha recordat que “el Consell de Formentera és el responsable del
manteniment de les escoles, per això durant tot l’any hi ha dues persones de la brigada que se
n’encarreguen”.
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