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L’Ajuntament de Mollet destina 180.000 € en obres de
reparació i millora a les escoles
Com és habitual, l’Ajuntament de Mollet del Vallès ha aprofitat que els
centres educatius han estat tancats durant les festes de Nadal per fer obres
d’adequació i millora a la major part d’escoles públiques de primària, a les
escoles bressol, a l’EEE Can Vila i a l’Escola Municipal de Música. Totes les
actuacions han estat consensuades amb les direccions dels centres.
D’entre els diferents treballs realitzats aquest any, destaca la substitució de
persianes a l’escola Montseny, la substitució de portes a l’escola J. Salvat
Papasseit i a l’escola Cal Músic, ampliació i millora dels accessos i sortida, rampa
i barana al gimnàs de l’escola del Bosc, l’adequació de les portes com a sortides
d’evacuació a l’escola Can Besora, la instal·lació de terra nou a la sala de
psicomotricitat de l’escola F. García Lorca i la substitució de bona part de la tanca
i de la porta d’entrada del pati del Sant Jordi, entre altres. També s’han pintat
alguns espais de l’EEE Can Vila, de l’Escola Municipal de Música, i de l’escola
F. García Lorca.
Durant aquestes dues setmanes de Nadal s’han invertit 80.000 €, el que sumat
als prop de 100.000 que es van destinar a les obres fetes durant l’estiu, sumen
una inversió de 180.000 € dedicats a aquestes actuacions d’adequació, reforma
i millores als centres educatius públics, d’infantil i primària el 2016.
Així mateix, al llarg de 2016, l’Ajuntament també ha realitzat diversos treballs a
l’entorn dels centres educatius de la ciutat (escoles bressol, escoles i instituts)
per millorar la senyalització viària i potenciar d’aquesta manera la seguretat dels
escolars durant el seu itinerari als centres.
D’aquesta manera, l’Ajuntament de Mollet del Vallès segueix prioritzant aquest
esforç econòmic per garantir que els escolars puguin desenvolupar amb
normalitat i seguretat el curs escolar malgrat que és el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat qui té la competència per fer i finançar aquestes
obres.
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