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Vila-real respon a la demanda del col·legi Escultor Ortells i instal·la un ascensor per
a...
domingo, 09 de julio de 2017

L'Ajuntament de Vila-real donarà resposta a una de les principals demandes del col·legi Escultor Ortells, que en breu
comptarà amb un ascensor que facilitarà i millorarà l'accessibilitat a l'edifici.
Així ho ha donat a conèixer la regidora d'Educació, Mónica Mañas, que explica que "fa uns dies ens va arribar la notificació
oficial per part de la direcció territorial de la Conselleria d'Educació, per la qual se'ns comunica l'adjudicació de l'obra
d'instal·lació d'un aparell elevador a una empresa castellonenca".
Mañas destaca que "aquesta és una petició que el centre realitza des de fa pràcticament una dècada, tot i que sempre
s'havia fet sota la consideració que era una obra poc prioritària". No obstant açò, l'edila assegura que "fa algun temps se'ns
va traslladar la sol·licitud com una millora necessària, per la qual cosa vam actuar i ja tenim un xicotet avanç previ a la
realització dels treballs".
La direcció territorial de Castelló s'ha fet càrrec de la realització del projecte tècnic i s'espera que aviat es comuniquen
novetats sobre la data d'inici dels treballs i la seua durada. L'edila d'Educació considera que "allò ideal seria que es
poguera realitzar abans de l'inici del nou curs, aprofitant les vacances, de manera que no es moleste als alumnes durant
el transcurs de les classes", assegura.
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Leer más en: http://www.vilareal.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=43045&tipo=8&nivel=1400&language=ca&co
dResi=1.
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