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Posada a punt de les escoles: 30 intervencions de millora
El nou curs escolar prepara el compte enrere amb la posada a
punt de les instal·lacions i una trentena d'obres de millora
amb una inversió municipal de més de 210.000 euros. Les
actuacions més importants són l'arrenjament dels accessos a
l'escola Joan Maragall i els treballs de millora al pati de
l'escola Pi d'en Xandri. La majoria de les intervencions ja han
finalitzat.

La inversió efectuada és de 211.178 euros. La majoria dels treballs ja han acabat i els pendents finalitzaran
abans de l'inici del curs. La brigada municipal d'obres s'ha ocupat de bona part de les actuacions.
Paral·lelament, s'està fent l'ampliació del Camí de Can Pagan per millorar l'accés a l'escola La Floresta. El
pressupost d'aquesta actuació és superior als 240.000 euros.
Pins del Vallès
Arranjament de la teulada de la porxada i del camí que comunica els patis superiors i inferiors (15.737 euros)
Joan Maragall
Millora dels accessos del carrer de Sant Magí (99.197 euros)
Catalunya
Neteja dels pous de drenatge (50 euros)
Collserola
Adequació del pati del Pla Farreras, muntatge de 24 mobles nous i arrenjament de goteres (3.219 euros)
Avenç
Adequació del paviment del nou camí d'accés (1.000 euros)
Escola bressol Montserrat
Canvi de la reixa dels balcons i feines de pintura a les baranes, escales, façana i parets de l'escala interior
(1.350 euros)
La Floresta
Retirada de persianes de lames de la sala de professors, millora de les escales i canvi de les rajoles de la cuina i
canvi del lloc reservat per guardar cotxets amb instal·lació de teulada (9.683 euros)
Turó de Can Mates
Cimentació de l'entrada de serveis i arranjament dels degoters del menjador (1.550 euros)
Pi d'en Xandri
Millora per evitar l'erosió al pati (54.683 euros)
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Escola d'Art
Obertures al laboratori (450 euros)
Olivera
Tractament de la pista de formigó del pati, enderrocament de dos murs i de dos envans (6.489 euros)
Escola bressol El Gargot
Millora de la sala polivalent, arrenjament del paviment de l'entrada i remodelació dels canviadors (13.839
euros)
Escola bressol El tricicle
Canvi de les cortines de foscurit (0 euros)
Gerbert d'Orlhac
Arranjament de les goteres del magatzem i ampliació de les portes d'accés al pati infantil (1.027 euros)
Europa
Millora del pas de vianants de l'entrada (3.500 euros)
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