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L’Organisme Consultiu  de Qua·
litat Arquitectònica i Urbanística de 
Terrassa es va constituir ahir amb 
l’objectiu de vetllar per la protecció 
dels valors de qualitat recollits a la 
Llei d’Arquitectura 12/2017. El nou 
equip, que assessorarà el govern 
municipal, supervisarà la transfor·
mació urbanística de nous àmbits 
i tindrà en compte valors com la 
sostenibilitat urbana, la millora de 
la cohesió social i de la qualitat de 
vida de la ciutadania.

Deu tècnics integren el nou or·
ganisme, que està presidit pel re·
gidor d’Arquitectura i Urbanisme, 
Carles Caballero. S’han incorpo·
rat dos arquitectes tècnics i un ar·
quitecte expert en patrimoni, dos 
representants del Col·legi d’Arqui·
tectes del Vallès i dos més del Col·
legi d’Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics del Vallès. L’equip com·
pleix el principi de paritat de gè·
nere (l’integren a parts iguals ho·
mes i dones) i compleix el requisit 
establert que un mínim de qua·
tre membres siguin menors de 
40 anys.

Entre les funcions d’aquest nou 
organisme hi ha la d’emetre, amb 
caràcter previ a l’atorgament de 
llicència urbanística, un infor·
me preceptiu vinculant sobre les 
mesures a prendre en matèria de 
qualitat arquitectònica.

Com a exemple dels projec·
tes on el nou Organisme de Qua·
litat Arquitectònica i Urbanís·
tica tindrà un paper clau, hi ha 
la proposta arquitectònica que 
acompanyarà la nova ordenació 
urbanística de la Rambleta del 
Pare Alegre o les que s’executin 
al centre històric de Terrassa. En 
aquest cas, els informes de l’or·
ganisme buscaran preservar, per 
exemple, el patrimoni de l’antic 
teixit industrial. És el cas del Va·
por Ros, situat al carrer del Portal 
Nou, on la Generalitat procedeix 
en aquest moment a l’adequació 
de les naus i els espais deteriorats. 
La tasca vol garantir la seguretat 
del complex, a l’espera d’una fu·
tura intervenció urbanística i ar·
quitectònica.

El nou organisme “dóna com·
pliment –apunta el regidor i 
president, Carles Caballero– a 
la proposta que figura al Pla de 
Mandat d’implantar d’un orga·
nisme consultiu que propiciï la 
màxima qualitat arquitectònica 
recollint, no sols els criteris dels 
tècnics municipals, sinó també 

d’experts dels col·legis professio·
nals”. El nou equip tècnic emetrà 
informes en els sectors d’especi·
al interès històric i arquitectònic, 
artístic, social, paisatgístic i am·
biental, informen fonts munici·
pals. Els seus membres proposa·
ran criteris tècnics en el moment 
de la gestió i la contractació admi·
nistrativa del projecte.

És el cas de l’ampliació de l’in·
ventari del patrimoni cultural, ara 
en fase de tramitació. L’Organis·
me de Qualitat Arquitectònica i 
Urbanística avaluarà les actuaci·
ons que alterin volumetries amb 
l’objectiu de preservar·los.

Obres d’adequació al Vapor Ros. El nou organisme 
intervindrà en la futura fase arquitectònica / ALBERTO TALLÓN

#municipal #planejament
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Deu experts vetllaran per 
la qualitat arquitectònica
URBANISME El nou òrganisme consultiu, que emetrà informes 
vinculants,  l’integren tècnics municipals i representants dels 
col·legis d’arquitectes i d’aparelladors 

Anys és l’edat 
màxima de 4 dels 
integrants del 
nou organisme,           
paritari i jove

40

La junta de govern  de l’Ajunta·
ment de Sabadell va aprovar ahir 
l’adjudicació de les obres de cons·
trucció dels carrils bici que connec·
taran les cocapitals vallesanes per 
l’N·150. Es tracta del primer tram de 
les vies per a ciclistes que s’urba·
nitza, íntegrament en terme muni·
cipal de la veïna localitat.

Sabadell adjudica una doble via 
ciclista: la primera cap a Sant Quir·
ze, amb una longitud d’uns 350 m; 
i la segona en direcció a Terrassa. 
En aquest cas, els treballs s’execu·
taran a la vorera sud de la carretera 

El primer tram bici de la N-150 es farà a Sabadell 

# mobilitat#sostenibilitat
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Sabadell comença el 
carril bici de l’N-150

N·150, entre la ronda de Jean Mon·
net i la ronda de l’Oest; i a la vorera 
nord, entre la ronda de l’Oest i el lí·
mit del terme municipal amb Ter·
rassa, per l’accés a les instal·laci·
ons dels Mossos d’Esquadra.

El projecte preveu modificar 
i ampliar la xarxa d’enllumenat 
que hi ha ara en aquest tram , com 
també col·locar·hi una marquesi·
na per a una parada d’autobús. El 
tram ciclista cap a Terrassa té un 
pressupost de 603.570,94 euros i 
un termini d’execució de sis me·
sos.
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MANTENIMIENTO
INTEGRAL DE

MAQUINARIA E
INSTALACIONES

con experiencia en 
mantenimiento

eléctrico y mecánico.

Enviar CV a
texdorpal@texdorpal.com

Immobiliària de Terrassa necessita incorporar a la seva plantilla

Auxiliar Administratiu/va
amb domini de català i castellà, Excel i Word i nocions de comptabilitat. 
Persona educada, amable,resolutiva, organitzada, eficient i amb bona 

presència. Millor amb
experiència dins el mateix sector.

Insteressants/des enviar. c.v. a finques@llaberia-puigbo.com

CHICA BUSCA TRABAJO DE LIM-
PIEZA o cuidar personas mayores. In-
corporación immediata. Experiencia. 
631.03.43.20 

SEÑORA SE OFRECE PARA CUIDAR 
PERSONAS MAYORES por la noche 
con experiencia, responsable, pacien-
cia. También limpieza por horas( tardes). 
631.55.99.66.

SE BUSCA SEÑOR/A PARA COMPAR-
TIR VIVIENDA Habitación doble y amu-
eblada. Hay terraza para tender. Precio: 
250€. Telf: 699.96.93.33.

LLOGO HABITACIÓ A PREU ECONO-
MIC a persona jubilada. Dret a cuina i 
rentadora. 696.12.93.17

ANUNCIS CLASSIFICATS
TEL. 93 728 37 00
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LLOGUERS I TRASPASSOS

CLASSIFICATS
Adreça:  c/ Puig Novell, 14, b. 08221 Terrassa    Mail: anuncios@diarideterrassa.com
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