ANUNCI
La Junta de Govern de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió del 5 de juliol de 2021, ha aprovat
inicialment el projecte “OBERTURA DE LA FRANJA PERIMETRAL DE BAIXA
COMBUSTIBILITAT DEL NULCI DE POBLACIÓ ELS CAUS ”, elaborat, en data novembre de
2020, per l’enginyer Antonio Ruiz Roca, encarregat per la Diputació de Barcelona, en atorgar un
recurs tècnic de redacció de projecte de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc
en la franja perimetral del nucli de població Els Caus (codi recurs 18206) codi XGL 18/Y/260213,
en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”,
amb un Pressupost Primera Intervenció de 74.307,79 euros (IVA inclòs), i un Pressupost total de
manteniment de 25.476,78 euros (IVA inclòs), amb el desglossament següent:
-Pressupost Primera Intervenció de 74.307,79 euros (IVA inclòs), el qual inclou total pressupost
parcial de 44.874,97 euros, imprevistos 15% 6.731,25 euros, despeses generals (13%) 6.708,81
euros, benefici industrial (6%) 3.096,37 euros i IVA 21% 12.896,39 euros).
-Pressupost total de manteniment de 25.476,78 euros (IVA inclòs), el qual inclou total pressupost
parcial manteniment de 15.385,60 euros, imprevistos 15% 2.307,84 euros, despeses generals
(13%) 2.300,15 euros, benefici industrial (6%) 1.061,61 euros i IVA 21% 4.421,59 euros).
L’objectiu general d’aquest projecte és la definició de les mesures físiques que cal executar a la
franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de població Els Caus, per a millorar la seguretat
de les persones, habitatges i infraestructures, i disminuir el risc de propagació d’un incendi urbà
cap a l’exterior del nucli de població, en aplicació de la normativa de prevenció d’incendis forestals,
Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions sense
continuïtat immediata amb la trama urbana, Decret 123/2005, de 14 de juny i el Decret 64/1995,
aquest document tècnic es defineix com un “Pla de prevenció d’Incendis forestal a les
urbanitzacions i nuclis de població (PPU).
En compliment de l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, es sotmet a informació pública pel termini de 30 dies
hàbils, comptats des de l’endemà de l’última de les publicacions del present anunci al tauler
d’edictes de la pàgina Web municipal, a l’eTauler i al Portal de Transparència, per atendre les
reclamacions que es produïssin. Si passat aquest període no s’haguessin presentat al·legacions,
s’entendrà definitivament aprovat, amb caràcter automàtic.
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