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Imatge de l'acta de replanteig

La construcció del CEIP El Sol i la Lluna comença aquesta setmana

Dilluns 9 de febrer de 2009

L’empresa Construccions Baldó, SA comença aquesta setmana les obres de
construcció de l’escola El Sol i la Lluna. Els regidors d’Urbanisme i d’Educació,
Aleix Canalís i Antònia Pérez, l’arquitecte de la sisena escola pública del municipi,
Pere Armadàs, i diversos tècnics municipals, de l’empresa constructora i de la
Generalitat s’han trobat avui per efectuar l’acta de replanteig dels treballs. Es tracta
d’un tràmit previ que serveix per revisar el projecte d’obra i posar-lo en comú sobre
el terreny, amb la presència de totes les parts implicades.

L’empresa pública Gestió d’Infraestructures (GISA) va adjudicar el passat 1 de
desembre l’execució de les obres de construcció del CEIP El Sol i la Lluna a
Construccions Baldó, SA, per un pressupost de 4.447.785 euros (IVA no inclòs). Es
preveu l’equipament pugui estar en funcionament a l'inici del curs 2010-2011. La
nova escola serà de dues línies, tindrà una superfície construïda de 3.500 m2
repartits en tres plantes diferenciades i amb capacitat per a 450 alumnes, que podran
cursar estudis d’educació infantil i primària. La construcció de la sisena escola
pública de Castellar suposarà una inversió total de prop de 6 milions d’euros.

Val a dir que el passat mes de setembre es van portar a terme els treballs previs per
portar a terme la construcció de l’escola, amb les obres d’enderroc i condicionament
del solar ubicat a les antigues piscines del carrer de Sant Feliu.

D’altra banda, aquest mateix vespre, tindrà lloc una reunió de la comissió de
seguiment de les obres, que es va crear quan es van portar a terme les obres
d’enderroc de l’antic solar i “on hi són representats l’escola, l’AMPA i
l’Ajuntament”, ha explicat la regidora d’Educació, Antònia Pérez. La reunió
d’aquesta comissió té per objectiu “explicar a tots els seus membres quin serà el
calendari i el funcionament de les obres”, ha apuntat el regidor d’Urbanisme,
Aleix Canalís.
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