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L'Ajuntament elabora un manual per assegurar el bon estat dels
equipaments municipals

Dimarts 27 de gener de 2004
L'Ajuntament de Castellar del Vallès està treballant, des de l'any passat, en un
projecte que pretén garantir el bon estat de salut de tots els edificis municipals, que
actualment són uns 70. L'objectiu és crear un manual de conservació i manteniment
de l'edifici on s'especifiqui, mes a mes, les actuacions que cal fer perquè els edificis
estiguin en condicions. La iniciativa s'ha engegat per les escoles, de manera que el
primer manual que s'ha elaborat detalla les intervencions necessàries que cal fer als
vuit edificis que integren les quatre escoles públiques del municipi: tres edificis del
Sant Esteve, un del Mestre Pla, dos del Bonavista i dos més de Emili Carles-Tolrà.
"A l'hora d'elaborar els manuals s'ha establert un ordre de prioritats i hem
començat per les escoles perquè són les que pateixen més desgast per l'ús diari
que se'n fa", ha explicat el regidor de Via Pública, César Galván. Les actuacions
previstes s'han començat a executar aquest mateix mes de gener i, a partir d'ara, es
començarà a redactar el manual per al bon manteniment dels equipaments esportius.
El document sobre cada edifici està dividit en dues parts. Primer es fa un informe
general per detallar el tipus de lesions que té l'edifici i, a partir d'aquí, es genera un
calendari d'actuacions per tal de corregir aquestes deficiències i deixar, doncs,
l'edifici en bones condicions. En segon lloc, s'elabora un altre informe en què
s'analitza com funciona l'edifici a nivell d'estructura, façana, instal·lacions,
revestiments i coberta, i es preveu quin tipus de manteniment cal fer en cadascun
d'aquests elements per evitar que es produeixin lesions a l'edifici. Tota aquesta
informació desemboca en un nou calendari anual sobre les actuacions a
desenvolupar en cada element analitzar, on també s'especifica qui les ha de portar a
terme.
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