Nota de premsa
Terrassa, 5 d’agost de 2014

L’Ajuntament de Terrassa inverteix enguany més de
mig milió en manteniment de les escoles de la ciutat
La majoria de les actuacions es concentren en el període de vacances d’estiu

L’Ajuntament de Terrassa està invertint aquest 2014 al voltant de 520.000 € en el
manteniment dels centres educatius públics de la ciutat. L’alcalde accidental de
Terrassa, Manel Pérez, ha visitat avui les obres que s’estan duent a terme a l’edifici
Ègara del Centre de Formació de Persones Adultes Ègara, on s’han substituit les
antigues finestres de fusta per altres d’alumini i on actualment s’estàn fent tasques
de pintura interior i exterior, a través d’un conveni amb ALEI.
Igual que passa amb les escoles de primària, el manteniment de les escoles d’adults
correspon a l’Ajuntament de Terrassa tot i pertànyer a la Generalitat. Precisament,
enguany el Consistori ha prioritzat les inversions en el manteniment de les escoles
d’adults, que cada any formen unes 3.000 persones a Terrassa.
El Centre de Formació de Persones Adultes Ègara té dues seus: l’edifici Ègara, que
avui ha visitat l’alcalde accidental, i l’edifici Ca n’Anglada, on també en aquests dies
s’està acabant de pintar, en aquest cas a través del programa “Treball als barris”. En
els propers mesos es redactarà i executarà el projecte de renovació de la instal·lació
elèctrica i la fusteria de l’escola d’adults Anna Murià, que comportarà una inversió de
més de 50.000 €.
La xifra de 520.000 euros en manteniment de centres educatius és aproximada
perquè correspon a la suma de les obres licitades, que sí tenen un pressupost
tancat, les que s’han de licitar, que tenen pressupostos encara aproximats, les
intervencions d’urgència, els contractes de manteniment amb diferents empreses
(ascensors, alarmes, proveidors de biomassa, etc) i qualsevol altra intervenció feta
amb els recursos propis de l’Ajuntament de Terrassa (servei de manteniment urbà,
plans d’ocupació, convenis amb entitats, etc). El treballs de major envergadura
s’executen durant les vacances estivals, però durant tot l’any es van fent actuacions.
Enguany les intervencions abasten, entre altres, treballs de pintura, fusteria exterior,
reformes elèctriques, substitució de paviments, col·locació de tanques i redistribució
d’espais.
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Adjuntem, en document a part, taula amb la relació de les intervencions municipals
pel 2014.
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MANTENIMENT DE CENTRES EDUCATIUS 2013

CENTRE

EMPRESA

INICI

FINAL

EEE Fatima

Reparar e impermeabilitzar
coberta i ràfec edifici B.

Arthemis

22-jul

12-ago

Ginesta

Reforma de la instal·lació
elèctrica interior.

Electro
Marteix

26-jun

26-jul

23.739,90 € Finalitzat

Ginesta

Reforma de la instal·lació
elèctrica interior. DO i CSS de
l'obra.
Itecat

26-jun

26-jul

1.758,13 € Finalitzat.

L'Esquitx

OBJECTE DE L'OBRA

Pintura. Preparació i posterior
pintat integral dels
revestiments interiors així
com d'una façana exterior.
Alei

22-jul

IMPORT

10.188,20 € A punt de finalitzar

14-ago

Personal:
7000 €
Material
estimat:
2.000 €

Conservatori

Actuació: Pintura. Preparació
i posterior pintura integral dels
Pla
revestiments interiors de
l'edifici.
Ocupació

26-jun

25-sep

Personal:
47.012,16€
Material
estimat:
15.000 €

Josep
Ventalló

Substitució de les calderes
actuals per una de
condensació amb potència
suficient per tot el centre.

Valcas

26-ago

30-sep

29.445,77 €

Josep
Ventalló

Substitució calderes. DO i
CSS de l'obra.

Delta
Enginyers

26-ago

30-sep

1.740 €

15-jul

14-ago

Substitució fusteria exterior
façana nord i oest de l'edifici,
que ha quedat obsoleta i ha
perdut la seva estanquitat
provocant una gran pèrdua
Joan Marquès calorífica i energètica a tot
Casals
l’edifici.

Montserrat

Preparació i posterior pintura
integral dels revestiments
interiors de l'edifici.
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Cristalleries
Monty

Plans
d'ocupació

06may
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21-oct

OBSERVACIONS

En execució. ALEI,
mitjançant conveni,
gestiona la
contractació de
personal en situació
d'exclusió o en risc
d'estar-ho i el PAME
proporciona l'espai on
actuar i proveeix tot el
material necessari.
(5/6 operaris)
En execució. L'obra es
realitza amb un Pla
d'Ocupació Municipal
finançat amb
pressupost PAME (8
operaris)

48.729,72 € En execució
En execució. L'obra es
realitza amb personal
Material de Pla d'Ocupació del
estimat: Projecte "Treball als
9.000 € barris" (3 operaris)
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Giravolt

Preparació i posterior pintura
integral dels revestiments
interiors de l'edifici.

Plans
d'ocupació

06may

21-oct

Giravolt

Substitució de l’enllumenat
interior i l’aplicació de
mesures d’eficiència
energètica. Canvi de
pantalles fluorescents de
l’enllumenat interior existent.
Instal·lació de detectors de
presència i eliminació dels
interruptors dels pasadissos.

Electro
Marteix

maig

maig
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En execució. L'obra es
realitza amb personal
Material de Pla d'Ocupació del
estimat: Projecte "Treball als
3.000 € barris". (2 operaris)

10.328,05 € Finalitzada
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