INFORMATIU DEL SERVEI DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
gener - febrer 2017

Informació, documentació i educació ambiental
•
•
•

Comencen a treballar 9 informadors ambientals provinents d’un Pla d’Ocupació de majors de 45 anys.
Es presenta la campanya de neteja i residus “Terrassa més Neta”
La XEST (Xarxa d’escoles per la Sostenibilitat de Terrassa) fa la seva reunió plenària el passat dia 3 de febrer.

Medi natural
• Implantació del nou model de senyalització e l’Anella Verda. S'ha instal·lat als 12 km del primer tram de l'Anella
Verda arranjat. (foto)
• Nou concurs per adjudicar les parcel·les buides dels horts municipals de Mossèn Homs i de Can Casanoves i
creació de nova llista d'espera. El sorteig serà el proper 28 de març.
• Pla d’ocupació de neteja d’abocaments de residus en l’entorn natural format per un equip de 4 operaris que
realitzaran tasques des de febrer fins juliol.
• Finalització dels treballs de neteja de la vegetació en la llera de la riera de les Arenes, entre el pont de Can Petit
i el pont de Les Arenes (foto)
• Arranjament dels camins públics de Can Candi i del de la Cogullada a Can Guitard de la Riera (lateral de la
Riera del Palau des dels Jutjats fins al camp de futbol de Les Fonts)
• Arranjament de solars per projectes d’horts urbans al carrer Valls 49 (Entitats el Boixac i Amb Arrels ) i
ampliacions dels projectes de Xarxa Solidaritat Popular i de l'Associació de Veïns de Can Tusell.
• S’han fet treballs forestals a la finca pública de Can Bonvilar ( del CIAB al pont del ferrocarril, seguint el camí del
Torrent de la Betzuca). Els treballs han en una aclarida dels peus d’alzina, tallada de pins afectats per la
ventada de 2014 i estassada de brucs en els llocs més propers a la tanca del camp de golf.

Residus
• Inici dels treballs d’actualització del Pla de prevenció i gestió de residus
• Reunions de la Taula de Residus per tractar del desenvolupament del Pacte de la Neteja i de la problemàtica en
la prestació del servei
• Bons resultats en la recollida selectiva d’oli usat i de roba usada

Aigua
• Continuen els treballs de finalització de la concessió del servei d’abastament d’aigua i de la implantació del nou
servei:
o S’ha treballat intensament en l’oposició a la mesura cautelar de suspensió sol·licitada per Mina Pública
d’Aigües de Terrassa SA en el recurs contenciós administratiu que ha interposat contra els acords de
pròrroga forçosa i de reversió que varen ser aprovats pel Ple l’1 de desembre de 2016, realitzant un
informe justificatiu de l’absència dels efectes negatius per l’empresa dels acords adoptats. La
interlocutòria emesa pel Jutjat contenciós administratiu ha resolt desestimar la mesura cautelar de
suspensió.
o En el marc del recurs contenciós administratiu interposat per Sociedad General de Aguas de Barcelona
SA contra els mateixos acords del Ple impugnats per Mina, s’ha realitzat un informe per justificar
l’oposició a la mesura cautelar de suspensió sol·licitada.
o Pel que fa a les tasques per la implantació del nou servei, s’ha contractat a una consultoria per treballar
en el projecte de servei d’abastament d’aigua.
o S’han constituït els grups de treball corresponents per començar les tasques pel projecte de tarifes o
taxes del servei d’abastament d’aigua i del projecte de reglament del servei

Qualitat ambiental
• Comença la marató de l’energia que s’allargarà durant tot el mes de febrer i en la que participen cinc edificis
municipals: Ajuntament, Pantà, Glories, Conservatori i ZEMcan Jofresa
• Continuem als Grups de Treball de la Taula de Qualitat de l'Aire de la DGQA (Direcció General de Qualitat
Ambiental) i les diferents reunions per municipis de més de 100.000 habitants per tal de millorar l'aire que
respirem.
• Hem iniciat el projecte de camins escolars en les escoles Roc Alabern, Bisbat d'Ègara, i Serra de l'Obac
• S’han instal·lat sis sensors acústics en diferents indrets que permetran tenir un millor coneixement dels nivells
de soroll a la nostra ciutat
Laboratori
• A finals de febrer està previst instal·lar al casal de Ca N’Aurell (plaça del Tint) el captador d’alt volum amb
capçal per a partícules PM10 atmosfèriques . El captador, que forma part de la Xarxa de Vigilància i Previsió de
la Contaminació Atmosfèrica de la Generalitat. S’ha canviat de l’anterior emplaçament per garantir la seguretat
del mostreig i compta amb la validació del DMAT de la Generalitat i el Servei de Medi Ambient de Diputació.

