Comunicat de premsa
Terrassa, 27 de març de 2020

L’Ajuntament intensifica la campanya de desinfecció
a l’espai públic i hi assigna nous recursos
A partir de dilluns s’actuarà també als entorns de les residències de gent gran
de la ciutat

El Govern municipal ha acordat avui, en la reunió del Comitè d’Emergència
Municipal, noves mesures davant l’emergència causada pel Coronavirus. Són les
següents:
1.- L’Ajuntament intensifica la campanya de desinfecció a l’espai públic i hi
assigna nous recursos
El Govern municipal ha acordat intensificar novament la campanya de desinfecció a
l’espai públic, a càrrec d’una empresa especialitzada amb hipoclorit de sodi diluït, i
de l’empresa municipal Eco-Equip, pel que fa al reg de carrers amb aigua clorada.
En aquest moment s’ha decidit incorporar 2 vehicles més i els seus corresponents
equips a la tasca de neteja extraordinària: un vehicle del GEP (Servei de Gestió de
l’Espai Públic) i un vehicle d’ADF.
Les zones que s’estan treballant són les següents:
HOSPITALS

Superf (m2)

Hospital Mutua de Terrassa
Hospital de Terrassa

2770
3550

CAP
CAP Sant Llatzer

1050

CAP Rambla

300

CAP Est

820

CAP Oest
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CAP Nord

560

CAP Sud

430

CAP Antoni Creus

190

ESTACIONS TREN
Estació FGC Rambla

530

Estació FGC Vallparadís (2 nivells plaça Drets Humans)

2530

Estació Nord sortida Renfe

1660

Estació Nord sortida FGC

370

Estació Renfe Terrassa Est

540

Estació FGC Nacions Unides

230

Estació FGC Les Fonts

660

MERCATS
Mercat Independència

530

Mercat Triomf (Mercat Sant Pere)

100

ALTRES
Edifici Glories Policia Municipal i Serveis Socials
Comisaria Mossos Esquadra

1000
150

Totals m2

19050

A partir de dilluns 30, el servei de Gestió de l’Espai Públic també efectuarà
intervencions de neteja extraordinària als entorns de les residències de gent gran de
la ciutat.

2.- Suport a emprenedors/es: exempció de pagament de lloguer dels vivers
empresarials municipals per un període mínim de dos mesos
La mesura suposarà deixar de percebre prop de 20.000 euros a les arques
públiques però que garanteix l'activitat econòmica i emprenedora de les empreses
dels vivers municipals en un moment on no poden desenvolupar la seva activitat.
L'Ajuntament de Terrassa disposa de diferents espais dedicats a l’emprenedoria:
Vivers de Serveis, Industrial i Acceleradora Quadrant4.0, que inclou un espai de Coworking. En aquests espais s'allotgen actualment 36 empreses que reben diferents
serveis, dins del Programa d'Acompanyament o d'altres programes vinculats a
Orbital40.
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L'Ajuntament de Terrassa, mitjançant la seva empresa de promoció econòmica
Foment de Terrassa,SA, ha establert que atès que les despeses d'allotjament i
acompanyament estan regulades com a preu públic, es pot entendre que durant
aquest període no s’ha produït el fet imposable al no haver pogut fer ús de les
instal·lacions, per imperatiu legal, i per tant, s'aplicarà l'esmentada una exempció del
pagament dels imports del contracte actual, pel període de no gaudi del servei
contractat.
Aquesta exempció s'aplicarà, durant un mínim de dos mesos, a comptar des del dia
d'entrada en vigor del Decret dictat per l'Estat Espanyol. El decret estableix les
mesures de forma efectiva el dia 17 de març de 2020, fet que de forma immediata va
suposar aturar la tramitació de les factures del mes en curs.
Encara que amb data per determinar, es computarà un mes des del dia següent de
l'aixecament del confinament per tal de procedir a la facturació del període de març
meritat. Aquest import es podrà prorratejar entre els mesos que restin del contracte
actual, sense cap interès de demora.
Ateses les diferents actuacions dutes a terme, també es proposarà a totes aquestes
empreses la seva participació en programes de RSC que es puguin dur a terme des
de l'Ajuntament durant la resta de l'any i que permetin aportar el seu talent per a
possibles reptes socials que previsiblement sorgiran després del confinament actual.

3.- Els horaris del telèfon 010 es redueixen lleugerament en la franja de vesprenit i en caps de setmana
Els horaris del telèfon gratuït 010 es redueixen lleugerament, en la franja de vesprenit, adaptant-se a la demanda de la ciutadania. Així, el servei telefònic deixarà de
prestar-se en l’horari de 20 a 21h, laborables i festius inclosos. En aquesta franja la
mitjana de trucades diàries era de 3. El dissabte, el servei es prestarà fins a les 19 h
i el diumenge, fins a les 15 h
4.- Un vehicle d’ADF es destina a fer tasques informatives a l’entorn forestal de
Terrassa per tal de reforçar el compliment de les restriccions actuals
A partir d’aquest cap de setmana, un vehicle d’ADF es destinarà a fer tasques
informatives als camins i boscos de l’entorn natural de Terrassa. L’Ajuntament
recorda a la ciutadania que en l’actual estat d’alarma no es poden utilitzar com a
zones d’esbarjo ni l’entorn natural ni les places i zones verdes de la ciutat.
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