
 

 

MOCIÓ ALS GRUPS MUNICIPALS  

PER LA INSTAL·LACIÓ D’UN SISTEMA  D’AIRE ACONDICIONAT A 

L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL SOL SOLET 

 

L’Escola Bressol Sol Solet, gestionada per l’empresa Cavall de Cartró dona servei a 127 alumnes per curs. El centre es 

troba ubicat a una nau de l’edifici del Bullidor des del curs 2010/11, després d’una actuació de reforma per 

condicionar els espais a les necessitats del servei. Tot i disposar d’espais adequats ni les aules ni altres espais de 

treball (despatxos, dormitoris, sala de reunions,etc.) disposen de cap sistema de refrigeració de l’aire. 

Durant els mesos d’estiu, des de juny i fins octubre, la temperatura a dins de l’escola bressol és molt elevada arribant 

als 35º C, no puntualment si no cada dia durant els 10-15 dies de la onada de calor (dades obtingudes per les famílies 

i corroborades amb les de l’ajuntament), tenint en compte que la temperatura confort en el lloc de treball està entre 

21 i 25ºC, i això obliga a les educadores prendre mesures com treure la roba als infants o mullar-los amb aigua . Tot i 

això l’onada de calor dels dies 6-10 de juliol de 2015 ha obligat a prendre mesures extraordinàries i tancar el servei 

de l’escola a les 12 hores (13 hores per els infants usuaris del menjador), amb l’objectiu d’evitar prejudicis sobre la 

seva salut. 

 L’AMPA del centre va reclamar solucions urgents al govern municipal, que va instal·lar ventiladors i aparells d’aire 

condicionat portàtils per tal de millorar la situació. Degut a que l’Escola Bressol Sol Solet és l’única EB municipal que 

no té sistema de refrigeració de l’aire; degut a que durant el mes de setembre les temperatures continuen sent molt 

elevades; i tenint en compte que els infants i especialment els nadons són una població sensible a les situacions 

extremes de calor, i que el problema es va repetint cada curs, demanem una sol·lució definitiva. 

PROPOSEM ELS SEGÜENTS ACORDS: 

1.- Que l’ Ajuntament de Rubí inicií els treballs d’instal·lació d’un sistema d’aire acondicionat  a l’Escola Bressol Sol 

Solet durant aquest trimestre, utilitzant les vacances de Nadal  (període no lectiu) per a realitzar les feines 

d’instal·lació; amb càrrec al pressupost 2015. 

2.- Que en el cas que sigui necessari, es destini una partida pressupostària per l’any 2016 per acabar la instal·lació de 

l’aire acondicionat al centre. 

 

AMPA  de EBM Sol Solet 


