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--------------------------------------------------------------ACTUACIONS A LES ANTIGUES ESCOLES
DE SANT DANIEL
NOM BARRI: VALL DE SANT DANIEL
---------------------------------------------------------------

NOM BARRI: VALL DE SANT DANIEL
----------------------------------------------------------------------------------- PROPOSTA VEÏNAL:
ACTUACIONS A LES ANTIGUES ESCOLES DE SANT DANIEL
1. Arranjar i equipar una sala de les antigues escoles de Sant Daniel.
Hi ha una sala interior a les antigues escoles, entre el local de la gent gran i el
del mig, que connecta els dos locals. Per tal d’integrar la mainada amb els
avis, proposen arranjar aquesta sala (la paret que connecta amb el local
de la gent gran, per exemple està deteriorada) i equipar-la per a què sigui
un espai polivalent, amb jocs de taula, per fer els deures, amb accés a
Internet amb Wifi, projector mòbil...
2. Instal·lar una cuina en el local de l’AAVV, situat a les antigues escoles.
Es proposa instal·lar una petita cuina en el local que l’A.V. té a les antigues
escoles (és el tercer local). Per tal de poder fer cursos de cuina proposen la
instal·lació d’una cuina, que fins i tot podria ser un mòdul mòbil, en el
pany de paret i amb la mida que actualment ocupa la pissarra que hi ha
instal·lada en aquest local.
LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA:

INFORME TÈCNIC:
1.

Antecedents:
Tal com es pot veure en les imatges, el deteriorament de les parets
està provocat per les humitats provinents del subsòl, per capil·laritat,
sobretot a la paret exterior, que és la cara nord de l’edifici.

També es pot apreciar que en altres ocasions s’ha intentat reparar
substituint el guix per uns arrebossats sense obtenir un resultat definitiu i amb
una estètica millorable.

Fets:
La proposta tècnica adient seria la de col·locar un sòcol de fusta (podria ser
pintat amb el mateix color que la fusteria) fins a una alçada de 1.20
m. Aquesta solució no treu la humitat (missió bastant impossible), però
queda

amagada, estèticament és correcte, es poden amagar les

instal·lacions i pot ser la millor manera de donar polivalència i funcionalitat a
la sala.
1.A.-TOTAL ACTUACIÓ OBRA CIVIL (IVA inclòs) = 3.500,00 €
La segona part d’aquest primer punt de la petició, és la
d ’ e q u i p a r l a s a l a , amb material divers. S’ha fet la previsió d’aquesta
compra més la instal·lació d’un punt d’accés per tal de donar cobertura
dins l’edifici a la tecnologia sense fils Wifi.
1.B.-TOTAL EQUIPAMENT DE LA SALA (IVA inclòs) = 3.000,00 €
PRESSUPOST ACTUACIÓ núm 1:
TOTAL (IVA inclòs) = 6.500,00 €

2.En primer lloc, cal fer constar que es desestima la possibilitat de fer un mòdul
mòbil per la complexitat que suposarien les instal·lacions necessàries per
la cuina, tant pel que fa als subministraments d’aigua i llum, com respecte a
l’evacuació de fums de la campana extractora.

La proposta passa doncs per instal·lar un mòdul fix a la paret on hi ha una
pissarra
un
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baix

3
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total,

format

per

d’alçada i 60 cm de profunditat,

incorporant una pica amb subministrament d’aigua freda i calenta i una
cuina previsiblement d’inducció connectada a la xarxa elèctrica, i també
un mòdul superior format per armaris i una campana extractora situada
sobre la cuina.

Caldrà, tal com s’esmenta a la proposta, fer les modificacions pertinents en
les diferents xarxes de subministrament dels serveis existents, i realitzar
la

corresponent

existent,

xemeneia

traspassant

tots

els

de

sortida

elements

de

constructius

forjat, solera, coberta de teula àrab...

PRESSUPOST ACTUACIÓ núm 2:
TOTAL (IVA inclòs) = 11.500,00 €
PRESSUPOST ACTUACIONS A LES ANTIGUES ESCOLES:
TOTAL (IVA inclòs) = 18.000,00 €
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