La piscina i la ITV de Formentera reobren aquest proper dilluns
divendres, 14 de setembre de 2018 16:05

El Consell de Formentera, a través de l’àrea d’Infraestructures, informa que a partir de dilluns
vinent tornen a obrir les instal·lacions de la piscina municipal així com de la Inspecció Tècnica
de Vehicles, ITV, després de diverses feines de millora dutes a terme tant per les brigades com
per empreses externes contractades per a tal fi.

ITV
El servei d’inspecció de vehicles obrirà oficines el dilluns per a començar a donar cites. El taller
entrarà en funcionament a l’endemà dimarts. L’horari d’atenció al públic es de dilluns a
divendres de 08.30 a 14.00 hores. També es pot contactar trucant al 971 32 31 30 o al correu
electrònic itv@conselldeformentera.cat

Durant el mes de tancament de les instal·lacions, s’ha dut a terme una revisió completa de la
maquinària, s’ha fet una neteja en profunditat del recinte i s’han fet treballs de reparació a la
coberta de l’edifici.

Piscina
La piscina municipal reprèn el proper dilluns la seva activitat i horaris habituals (07.45 a 22.30 h
de dilluns a divendres i 09.00 a 14.00 h els dissabtes) amb la seva oferta de cursos de natació
per a persones amb mobilitat reduïda, natació terapèutica i fibromiàlgia, natació de
perfeccionament, natació per a embarassades, natació per a nadons, Aquafitness i bany lliure a
més d’activitats complementàries.

En la darrera setmana s’hi ha fet treballs diversos com ara pintar vestuaris i passadissos,
canviar ventiladors del passadís, instal·lar zona comuna amb endolls i mirall en el passadís,
muntar juntes en tota la zona de platja de la piscina, revisar tots els skimmers així com la
piscina petita, pintar l’estructura metàl·lica interior de les vidrieres llevant-ne el rovell, soldar un
barrot a la barana exterior i revisar les portes d'emergència.

A aquestes actuacions cal afegir-hi el nou tancament a la zona exterior de la piscina, amb un
cost de 5.410,67 € (IVA inclòs), així com l’adaptació de l’espai de serveis i vestuaris tant de
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dones com d’homes per a persones amb mobilitat reduïda, amb una inversió de 19.420,89 €
(IVA inclòs).
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