Comunicat de premsa
Terrassa, 3 de maig de 2020

L’Ajuntament reobre a partir de demà la deixalleria
de Can Casanovas, mantenint la de Can Barba per a
industrials
A l’espera del què dicti el Govern espanyol en les properes hores, des de
l’Ajuntament s’han previst per demà diferents canals d’informació directa a la
ciutadania
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 reobre a partir d’aquest dilluns la deixalleria de Can
Casanovas i manté la de Can Barba oberta exclusivament per a industrials
L’Ajuntament de Terrassa reobre a partir de demà dilluns, 4 de maig, la deixalleria de
Can Casanovas, posant-la de nou a disposició de la ciutadania, amb l’horari habitual.
A causa de l’aplicació de les normes i mesures de prevenció, s’ha previst que no es
lliurarà cap comprovant ni document a les persones que hi portin els seus estris
vells. Com a sistema alternatiu, s’anotaran les dades i el número de DNI, als efectes
d’aplicar posteriorment les bonificacions fiscals previstes a la taxa. Per últim,
informar que per accedir a la deixalleria de Can Casanovas serà obligatori portar
mascareta.
Per altra banda, la deixalleria de Can Barba continua oberta exclusivament per a
industrials, tal com ja es va anunciar el passat 24 d’abril. Aleshores, es va decidir
l’obertura parcial de les deixalleries, exclusivament per a residus d'industrials o
empreses, en atenció a la creixent activitat econòmica generada per la primera fase
de desconfinament decidida pel Govern espanyol. Finalment, es recorda que el
servei de deixalleria mòbil continua suspès.
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2.- Informació a la ciutadania: l’Ajuntament, pendent de les normes que dicti el
Govern espanyol sobre la “desescalada” que comença aquest dilluns, 4 de
maig
L’Ajuntament està pendent de les normes que pugui dictar el Govern espanyol en les
properes hores, en relació al desconfinament progressiu i la fase de desescalada
que està previst que comenci aquest dilluns, 4 de maig.
A aquests efectes, s’ha previst un dispositiu d’informació directa a la ciutadania, a
través del telèfon gratuït 010 (obert matí i tarda d’avui diumenge, de 10h a 14h i de
16h a 19h), així com a través de les xarxes socials corporatives i la web municipal. A
partir de les normes que fixi el Govern espanyol se’n farà difusió i interpretació per
tots els canals i mitjans de comunicació.
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