Comunicat de premsa
Terrassa, 6 de maig de 2020

L’Ajuntament reprèn les obres públiques suspeses a
Terrassa al març per l’estat de l’alarma
Els projectes a la via pública posposats o suspesos es reprendran a partir de
la setmana vinent i de manera gradual

El Govern municipal ha acordat reprendre a partir de la setmana vinent i de manera
gradual les obres públiques que s’havien suspès a la ciutat amb un decret d’alcaldia
datat del 23 de març amb motiu de l’estat d’alarma.
Les obres a la via pública que es reprendran corresponen a contractes que en aquell
moment estaven en fases preliminars i van quedar posposats, o bé treballs que ja
estaven en execució i que es van suspendre:
Obres posposades:
• ECAO – 1221/2020 - Memòria valorada per a l'adequació de la zona esportiva
al carrer Salmerón, 43. (ID)
• ECAO – 5300/2019 - Memòria valorada de conservació de ferms a diferents
carrers de la ciutat. LOT 1. (IFS)
• ECAO – 1485/2020 - Memòria valorada canvi de la reixa del tancament del
recinte de climatització de l'equipament cívic de La Maurina.
Obres suspeses:
• ECAO – 7527/2019 - Adequació del cablejat d’enllumenat públic al solar
emplaçat al carrer Mossèn Àngel Rodamilans, carrer Mare de Déu de la Llum
i Santa Marta (OEDI 19/15).
• ECAO – 3083/2019 - Memòria valorada de retirada de sediments de la riera
de Palau a l'alçada de l'avinguda Abat Marcet.

terrassa.cat
Servei de Premsa
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

• ECAO – 3597/2016 - Projecte modificat del projecte d'urbanització del polígon
d'actuació en sòl urbà del carrer Puig Novell - Baldrich (PA-BAL001). Fase 1
Puig Novell - Baldrich / Sant Quirze
Ajust de terminis de serveis:
• ECAS – 7843/2019 - Serveis de redacció de l’estudi de la millora de la zona
d’equipaments veïnals de l’Anella verda, connectivitat dins del barri i
recuperació de camins naturals d’interès dins del barri de Can Palet de Vista
Alegre de Terrassa.
•

ECAS – 1937/2019 - Serveis de la Redacció de l'inventari, inspecció bàsica i
pla de manteniment dels ponts i passarel·les municipals de Terrassa.

El Govern municipal va decidir el 15 de març suspendre totes les obres i actuacions
de manteniment a la via pública, a excepció de les que estiguessin qualificades
d’urgents. Amb l’objectiu de possibilitar la represa de les obres de cara a la setmana
que ve, en els pròxims dies es modificarà el Decret d’Alcaldia número 2570 de 23 de
març de 2020.

Es posa en marxa un equip d’inspecció d’obres privades i de companyies de
serveis que comprovarà el compliment de la normativa
El Govern municipal ha disposat la posada en marxa d’un dispositiu d’inspecció
d’obres i serveis que vetllarà pel compliment de la normativa vigent, amb relació a
quins són els treballs de reforma i construcció que es poden executar en cada
moment. També comprovarà el grau d’execució de les mesures de seguretat
incorporades per protegir a la resta de la ciutadania, i supervisarà els possibles
casos de solars o immobles que poden comportar un risc, per activar els avisos
corresponents i aplicar les solucions més adients.
L’equip, que està operatiu des d’avui dimecres, informarà sobre les indicacions
contemplades en matèria de seguretat a l’interior de les obres per part de
l’administració de l’estat i l’autonòmica, però no sancionarà, ja que aquesta
competència correspon al servei d'Inspecció de Treball i Seguretat Social, i
responsabilitat de les direccions facultatives i coordinacions de seguretat i salut de
les mateixes obres.
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Els inspectors/es adoptaran les preceptives mesures de seguretat i salut, per la qual
cosa faran, preferentment, el seu treball des de la via pública per evitar el contacte
físic amb persones o materials de les obres.
Aquesta iniciativa respon a la necessitat de donar una resposta a la preocupació i
dubtes de la ciutadania, com també dels professionals (tècnics, constructors i
promotors d’obres), sobre l’execució de treballs de reforma i construcció durant
l’estat d’alarma.
El dispositiu està coordinat de forma presencial pels responsables de l'Oficina
d'Inspecció Urbana i de l'Oficina d'Inspecció de Serveis, amb el suport no presencial
del cap del Servei de Llicències i Protecció de la Legalitat.
https://www.terrassa.cat/actualitat-urbanisme
https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=4781
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