Satisfacció del Consell de Formentera per l'inici de les obres del CEIP i l'escoleta de Sant Ferran
dijous, 29 d'agost de 2019 12:49

El Consell de Formentera, a través de la conselleria de Cultura i Educació, mostra la seva
satisfacció per l'inici de les obres aquesta setmana del CEIP i l'escoleta de Sant Ferran.

Aquestes obres d'equipament educatiu són fruit d'un conveni entre el Govern balear i el Consell
de Formentera. El Govern aporta una mica més de 5.800.000 euros, mentre que l'aportació del
Consell ascendeix a 1.118.000 euros, que és el cost de l'escoleta. El termini d'execució dels
treballs iniciats aquesta setmana és de 14 mesos. La conselleria d'Educació s'encarrega de les
dues obres i després el Consell de Formentera haurà de reintegrar al Govern els diners del cost
de l'escola infantil.

El projecte del nou col·legi i de l'escoleta ha estat redactat per l'IBISEC i preveu un centre de
dues línies amb 6 unitats per a Educació Infantil (3 a 6 anys) i 12 unitats per a Educació
Primària (6 a 12 anys) per a un total de 450 alumnes. El centre s'ubicarà en una parcel·la
d'11.037 m², situada als afores del nucli de Sant Ferran. La futura escoleta municipal comptarà
amb dues línies amb sis unitats per a 74 alumnes (0 a 3 anys).

A més, des del Consell s'ha exonerat a l'Ibisec del compliment de l'article 23.3 de l'ordenança
municipal per la protecció del medi ambient i la salut contra la contaminació per sorolls o
vibracions, en la part que respecte a l'horari de treball, que haurà de ser de 9 a 18 hs. de dilluns
a dissabte i també se li exonera per començar les obres a període estival.

Aquest solar on es construeix el col·legi i l'escoleta es va posar a disposició per part del Consell
per la construcció de centres educatius. També, la Conselleria de Cultura recorda que el solar
on ara hi ha l'escola es destinarà per a usos culturals, amb el futur centre cultural. Per tant,
l'inici de les obres permetran començar a treballar en aquest projecte en consens amb els
vesins i el sector cultural de l'illa.
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