
  

Àrea de Serveis Territorials i Seguretat
Servei de Gestió de l’Espai Públic

Exp. EGAT 1/2020

Informe d’aprovació de la certificació número 1 i última de les obres d’estabilització del talús
del parc de Vallparadís paral·lel a la carretera de Montcada de Terrassa

Fets

En data 18 de gener de 2020 el CECAT ha notificat l’activació de l’estat en alerta del pla VENTCAT
per previsió de forts vents a qualsevol cota, a partir de l’endemà diumenge 19 de gener. Pel que fa a
la nostra comarca, es preveien vents de més de 72 Km/h amb un nivell de risc moderat pel 19 de
gener, alt els dies 20 (a partir de les 12h) i 21 de gener, i un nivell de risc moderat el dimecres 22 de
gener fins a les 12 hores.

En data 19 de gener de 2020 el  CECAT també ha notificat l’activació de l’estat  en alerta del  pla
INUNCAT per acumulació d’aigua, tant per intensitat de pluja com per acumulació de pluja, preveient
més de 100 litres en 24 hores a partir de la mitjanit del dia 19. Pel que fa a Terrassa, aquesta situació
es preveia de nivell de risc moderat durant el dimarts 21 de gener, baix el dimecres 22 de gener, i de
nivell de risc alt el dijous 23 de gener fins a les 6 hores.

Atesa la informació que la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya ha fet
arribar  al  nostre  municipi,  en  data  20  de  gener  l’Ajuntament  de  Terrassa  ha  activat  el  Pla
d’Emergència Municipal per risc de vent, pluja i neu en ALERTA mitjançant el Decret d’alcaldia núm.
313.

El temporal provocat per la borrasca GLORIA ha continuat fins dijous 23 de gener, amb la conseqüent
acumulació d’aigua a tot el territori de Terrassa, provocant el col·lapse de talussos, despreniments de
terres, caigudes de tanques o murs, entre d’altres afectacions a l’espai públic.

Els serveis tècnics municipals han avaluat la situació i prioritzat les intervencions a realitzar per fer
front als danys provocats a l’espai públic.

Davant d’aquests fets, en data 23 de gener de 2020 l’Alcalde ha aprovat per Decret el procediment
excepcional  relatiu  a  la  tramitació  d’emergència  de  la  contractació  de  les  obres,  serveis  i
subministraments que es puguin generar per les destrosses provocades pel fort temporal de vent i
pluges que ha patit la ciutat els dies 21, 22 i 23 de gener de 2020.

L'empresa  TRATAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y OBRAS S.A.  ha presentat  la
certificació número 1 i última de data 19 de març de 2020, per un import total de 31.806,35 €, IVA
inclòs.

Conclusions

Un cop revisada la certificació, s’informa favorablement sobre la seva aprovació.

Terrassa, 19 de març de 2020

Natividad Pajares Yela
Joan Sánchez Fernández
La Direcció Facultativa
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