INFORMATIU DEL SERVEI DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
Setembre – Octubre 2017

Informació, sensibilització i Educació Ambiental
• Programa d’Educació per a la Sostenibilitat de Terrassa (PEST): El mes de setembre es posa
en marxa aquest Programa dirigit als àmbits educatius i ciutadà. Propostes diverses i de tots els
vectors ambientals. Les escoles estan fen les seves sol·licituds per a aquest curs 2017-2018.
• Taula de Residus: Es va reunir el dia 12 de setembre per a tractar sobre les bonificacions ambientals a la Taxa
de Residus.
• Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Terrassa (XEST): El dia 6 d’octubre es va fer la primera sessió
plenària d’aquest curs. Es va presentar el projecte de camins escolars i el Pla de Treball 2018-2019 que haurà
de ser esmenat i aprovat en la propera reunió.
• Informadors ambientals: Han finalitzat els barris del Districte 2, i han fet els barris del Districte 3.
• Projecte Recooperem: Aquest projecte té com a objectiu bàsic, la lluita contra el malbaratament alimentari.
Promogut pel Consell Comarcal del Vallès Occidental i el Consorci de Residus dl Vallès Occidental, i
l’Ajuntament de Terrassa s’ha adherit al mateix.
En aquest sentit hi ha una Comissió de Treball composada: Consell Comarcal i Consorci de Residus, Salut
Pública de la Generalitat de Catalunya, els serveis municipals d’Educació, Medi Ambient i Sostenibilitat i Serveis
Socials, el Rebost – Creu Roja i l’Empresa de menjadors SERHS.
Hi participen cinc centres: Prodis, Escola França, Escola l’Enxaneta, l’Escola Bisbat d’Ègara i Escola Roser
Capdevila.
El Rebost s’encarrega de recollir i transportar el menjar dels diferents centres, els guarda i els distribueix a les
famílies amb necessitats bàsiques, tot garantint les condicions sanitàries dels aliments.
El Servei d’Educació ha adquirit quatre congeladors, un per a cada escola participant, per a garantir les bones
condicions dels aliments recollits
L’empresa de menjadors SERHS, s’encarrega de recollir-los, etiquetar-los i guardar-los en els congeladors,
garantint en tot moment les condicions de manipulació i control d’aquests.
Els aliments també passen els controls i anàlisis corresponents per mitjà del Laboratori Municipal.

Qualitat ambiental
• Projecte TEI. Aquest projecte havia estat anul·lat pel tribunal de contractes català degut a una
interpretació de caire formal, ha estat novament licitat, esperem tenir més sort aquesta vegada.
• Camins escolars: Durant aquest curs es faran els cursos de formació per professors per la
implantació del projecte de camins escolars als seus centres.
• La nova xarxa de monitorat del soroll, que permet fer un seguiment continu d’activitats fins ara
difícils de controlar, com són els concerts del festival de jazz de la Plaça Vella o les obres de gran
envergadura, s’amplia durant l’octubre amb tres nous sensors.
• S’ha presentat al programa europeu LIFE+ el projecte de monitorització de la contaminació a
Terrassa, mitjançant la tècnica de modelització, en el qual a part de l’Ajuntament de Terrassa,
participa el CSIC i el BSC entre d’altres organismes de caire científic.
Protecció de la salut
• El passat dia 18/10/17 es va constituir la Comissió de tinença responsable i de
benestar animal a Terrassa.
L’objectiu bàsic de la Comissió será la participació de les entitats en la definició de les
polítiques i les actuacions a realitzar per part de l’Ajuntament i la resta d’actors implicats,
en el foment de la tinença responsable dels animals domèstics. De forma més especifica,
la Comissió haurà de ser també l’espai de debat sobre el desplegament de la nova
ordenança de tinença responsable i protecció dels animals, sobre els diferents serveis
que l’Ajuntament presta en relació als animals domèstics i sobre altres problemàtiques
que es puguin identificar en aquests àmbits.
Hi participen 13 entitats locals, vinculades amb els animals domèstics.

Medi Natural
• El dia 6 d’abril al Casal Cívic de Ca n’Aurell es va reunir la Taula de l’Anella Verda. Podeu consultar l’ordre
del dia dels temes tractats a la pàgina web de l’Anella Verda. (http://anellaverda.terrassa.cat)
• Els documents urbanístics del Pla de l’Anella Verda que es troben en fase d’aprovació provisional es poden
consultar també en el web de l’Anella Verda.
• S’ha lliurat el projecte d’arranjament del segon tram del camí circular de l’Anella Verda que va de la
carretera de Matadepera a la carretera de Rellinars. S’han iniciat els tràmits de licitació de les obres que
inclouen els convenis a signar amb diferents propietaris per la cessió de l’ús públic i l’autorització per
executar les obres en els trams que són de titularitat privada.
• S’han efectuat millores en els terrenys agrícoles del Camp del Cementiri que formen part de la finca pública
de Torrebonica. Aquests camps limiten amb el carrer del País Basc, en el barri de Torresana.
• Han finalitzat les actuacions de retirada d’horts en el torrent de la Grípia, dins la finca de Can Montllor. Es
prepara l’acord de custòdia entre la propietat i l’Ajuntament per millorar i gestionar aquests terrenys en els
propers anys.
• S’ha executat l’arranjament del ferm d’un segon tram del camí dels Plans de Can Bonvilar. Resta una
última part i la senyalització de tot el camí amb mesures de pacificació del trànsit que es farà abans de
finalitzar l’any.
Residus
• Durant el mes d’octubre s’han substituït, en els barris de Torrent d’en Pere Parres, La
Cogullada, Roc Blanc i Segle XX, els contenidors de residus de la fracció d'envasos de
recollida posterior. Aquests contenidors han estat facilitats per Ecoembes. Així mateix,
aprofitant aquest canvi de contenidors s’han canviat els contenidors d’orgànica per uns
de nous. En total es substituiran 170 contenidors d'envasos i uns 180 d'orgànica. Els
objectius d’aquest canvi son: millorar el nivell de recollida d'envasos, posant contenidors a
totes les bateries de contenidors i reduir el nivell d'impropis d'envasos amb contenidors
tancats. Actualment tenim un nivell d'impropis del 40% que ens comporta una penalització
mensual de 6.000 €
Laboratori municipal
• El Laboratori ha renovat l’autorització que dona l’Agència de Salut Pública dins el registre de Salut
Ambiental i Alimentària que li permet continuar fent les anàlisis generals, anàlisis d’autocontrol, anàlisis
d’establiments alimentaris, de legionel·la, d’aigües d’autoconsum, de piscines i d’altres.
• Durant aquests mesos especialment s’han efectuat anàlisis de legionel·la dels centres escolars i de control
alimentari per al servei de Protecció de la Salut.
Cicle de l’aigua
• El Ple extraordinari celebrat el 7 de setembre de 2017 va aprovar inicialment prendre en consideració la
Memòria elaborada per la comissió d’estudi per a la determinació de la forma més sostenible i eficient de gestió
del servei públic d’abastament d’aigua de Terrassa, creada per acord del Ple municipal de data 27 d’abril de
2017, i conseqüentment, aprovar inicialment la forma de gestió directa, mitjançant entitat pública empresarial
local, del referit servei públic essencial, aprovar inicialment la constitució i els estatuts pels quals es regirà
l’entitat pública empresarial local “AIGUA DE TERRASSA, EPEL”, i aprovar inicialment el Reglament del servei
municipal d’abastament domiciliari i estalvi d’aigua en el municipi de Terrassa. Actualment la memòria i els
documents adjunts es troben en informació pública fins el proper 10 de novembre.
• El dia 10 d’octubre de 2017 el Ple va aprovar inicialment la tercera pròrroga forçosa per garantir la continuïtat de
la prestació del servei d’abastament d’aigua fins el proper 10 de juny de 2018.
• En el Ple que es celebra el 3 de novembre de 2017 es proposa l’aprovació de constituir, juntament amb els
ajuntaments de Badalona, Barcelona, Cerdanyola del Vallès, Prat de Llobregat, Sabadell, Santa Coloma de
Gramanet, l'Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP), amb la finalitat difondre i promoure la
gestió pública de l’aigua, així com donar suport als municipis que vulguin encaminar-se cap a una gestió pública
de l’aigua, i aprovar els estatuts pels quals s'ha de regir l'associació.

Participació
• Reglament del Consell Municipal de Medi Ambient. Es portarà a aprovació al Ple Municipal el Reglament
de funcionament del Consell Municipal de Medi Ambient, dins el marc i els criteris del Reglament de
Participació Ciutadana.

