Nota de premsa
Terrassa, 11 de novembre de 2014

L’Ajuntament amplia el programa “Terrassa barris
en marxa” amb 29 projectes més
Dos terços dels projectes originals estan finalitzats o en execució

El programa de millora integral de l’espai públic “Terrassa Barris en Marxa” creix
amb 29 projectes més que s’afegeixen als 75 que es van programar inicialment.
L’ampliació de pressupost aprovada el passat setembre, unida als estalvis produits
per les rebaixes de les empreses licitadores, han fet possible programar un nou
conjunt d’intervencions a tota la ciutat. Els projectes ja s’han començat a redactar i
es començaran a licitar en els propers mesos.
Entre les actuacions destacades hi ha un nou paquet d’actuacions d’asfaltat, millora
de la senyalització viària, reforç de l’enllumenat a diferents punts de la ciutat,
adequació d’espais de lliure circulació per a gossos i altres millores estructurals.
Els 29 nous projectes comportaran una inversió de gairebé 837.000 €. Al setembre
el Ple municipal va aprovar una ampliació de 620.000€, als quals s’han afegit els
estalvis produits en les licitacions dels primers projectes. Quan una administració
pública licita una obra o servei, estableix un pressupost de licitació, que representa
el preu màxim que pagarà per aquell contracte. Les empreses que opten a
l’adjudicació poden presentar ofertes a la baixa i sovint es produeixen estalvis per
aquest motiu. En aquest cas, les licitacions que s’han dut a terme fins ara han
generat un estalvi de prop de 217.000 €.
Amb aquest nou conjunt d’intervencions, el programa “Terrassa Barris en Marxa”
supera ja el centenar de projectes, però encara podria créixer més. Les licitacions
pendents dels 75 projectes originals més els 29 projectes nous generaran amb tota
probabilitat un nou estalvi per les baixes de les empreses, fet que podria acabar
propiciant la redacció de nous projectes. A més, properament s’afegiran al programa
diferents actuacions derivades dels nous plans d’ocupació, que se centraran en la
millora de guals i voreres i que s’han de desenvolupar fins entrat el 2015.
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“Terrassa Barris en Marxa” és un ambiciós programa municipal de manteniment
urbà, tant per la seva dimensió com pel ritme d’execució de les obres. El programa
es va posar en marxa a principis d’any, amb una dotació de 3.232.530€. Inicialment
es van concretar 75 projectes que englobaven 400 petites actuacions distribuïdes
per tota la ciutat, determinades sota criteris tècnics i recollint les demandes veinals,
iguals que s’ha fet amb els 29 projectes nous. Les accions adreçades a afavorir la
seguretat viària i l’accessibilitat, juntament amb la millora de places i zones infantils,
entre altres, van constituir el gruix del programa. A hores d’ara, d’aquells 75
projectes, 28 ja han finalitzat i actualment s’estan executant 21 més, amb un total de
gairebé 280 actuacions de millora realitzades a la ciutat.
Recordem que el programa es pot seguir a través d’un plànol interactiu ubicat al web
municipal (http://urgell.terrassa.cat/mapGIS/?modul=PUiT).

Adjuntem a continuació la relació dels 29 nous projectes:
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AMPLIACIÓ DEL PROGRAMA DE MILLORA INTEGRAL DE L’ESPAI PÚBLIC

“TERRASSA BARRIS EN MARXA”
Inversió
estimada

Districte

Barri

Diversos

Diversos

1

Centre

2

Ca n'Anglada

Completar l'enllumenat a l'espai públic que s'usa com a
camp de futbol al carrer Jacint Elias a la cantonada
amb l'Avda. del Vallès.

5.000

3

Segle XX

Completar l'enllumenat dels carrers Lepant i Guillem de
Muntanyans

3.000

4

La Maurina

Completar l'enllumenat dels carrers Calderón de la
Barca, Atenes, fins a la Ronda de Ponent

5.500

Poble Nou Millora de l'enllumenat de 4 parades de bus a Ronda
Zona Esportiva Ponent

4.500

Millora de l'enllumenat a unes pistes de petanca a Can
Boada del pi

6.000

Millora de l'enllumenat a la Ronda de Ponent, entre
c/Dipòsits i les escales a l'accés a l'IES Torre del Palau

32.000

5
Can Boada del
Pi

Projecte
Millora dels paviments asfàltics
horitzontal en vials de la ciutat.

i

senyalització

Millora de l'estructura de l'enllumenat de la plaça Nova

128.650
40.000

1

Centre

Adequació de la calçada amb un pas elevat sobre la
calçada, al c/de la Rasa-Rambla d'Egara

12.399

2

Vilardell

Adequació del pas elevat sobre la calçada, al c/Rioja
davant de les vivendes 2A, 2B i 2C

13.271

3

Segle XX

Creació d'un pas elevat a la carretera de Rubí a
l'alçada de la plaça Jaume Jover

13.082

Adequació de la calçada amb un reductor de velocitat,
situat al carrer de les Carbonelles

3.213

Adequació de la calçada amb un reductor de velocitat,
situat al carrer del Mas de Canet

2.777

4

Les Martines
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3

Segle XX

Creació d'un espai de lliure circulació de gossos al parc
de Vallparadís-La Devesa Sud

59.912

1

Centre

Insatal.lació de mobiliari en una zona de gossos a
l'Horta dels Frares

15.000

4

La Maurina

Remodelació zona de lliure circulació de gossos a la
Maurina

15.000

Poble Nou Remodelació zona de lliure circulació de gossos al barri
Zona Esportiva de Poble Nou

10.000

5
6

Les Arenes La Grípia Can Motllor

3

Remodel·lació zona de gossos al Camp del Roure

20.000

PI Can
Parellada

Recuperació dels elements de contenció de vehicles
sota el pas inferior de la carretera de Rubí, a l'avinguda
del Vallès.

25.500

4

Can Palet de
Vista Alegre

Arranjament de l'estructura de la depuradora del
Torrent del Salt

15.600

4

Ca n'Aurell

Diversos

Diversos

Actuacions de repintat de calçades en diferents punts
de la ciutat

4

Les Martines

Adequació i reforç de l'escollera i tancaments al carrer
Mas de Miresses

53.960

4

La Cogullada

Arranjament de les terrasses situades damunt el
poliesportiu de la Cogullada. Avda. Sagrera 11, 13 i 15

170.300

6

Can Tusell

Enderroc de fals sostre i pintat als porxos del c.
Tarragona i c. Xaloc

40.000

3

PI Santa
Eulàlia

Millora de l'accessibilitat dels vianants al carrer
Guadalquivir

25.000

Adequació de l'escenari de la plaça Salvador Dalí

50.000

Restitució d'una part de les voreres aixecades per
arrels a Roc Blanc

30.000

Poble Nou Pavimentació i encintat de camins al c. Terque, entre
Zona Esportiva talús i jocs infantils

32.000

La Cogullada

4
Roc Blanc

5

5.000

Reparació drenatge a la plaça Tetuan

Variable*

*Les actuacions de repintat de la calçada es finançaran amb els estalvis produits a les properes
licitacions, per la qual cosa no es pot fer encara una estimació de la dotació pressupostària que tindrà
aquest projecte.
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