Pla de treball 2018
Servei de Medi Ambient
Àrea de Territori i Sostenibilitat
14.02.2018

Pressupost 2018

CORRENT

Increment partides
bloquejades per la RD

• Internalització servei aigua
• Anella Verda
• Pla ocupació Anella Verda i
manteniment rieres
• Pla d’ocupació informadors
INVERSIÓ

505.000 + 350.000 RD
160.000 (30.000 RD) + 20.000 RD
30.000 RD + 65.000 RD
0 + 25.000 RD

No previstes en ordinari (2on tram camí
AV). Proposades en el marc de les IFS

• Projecte de retirada de residus del Torrent de
Sagrament
• Arranjament trams camins de Maiol i dels monjos
• Arranjament tram camí de Terrassa a Matadepera
• Plantació al camí vell d'Ullastrell
• 3er tram camí AV

304.000
33.700
27.500
107.000
Pendent
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Pressupost 2018

Increment partides
bloquejades per la RD

CORRENT

AREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
SERVEI DE MEDI AMBIENT- COMPARATIU 2018-2017.

PROGRAMES

TOTAL CAPÍTOL

16002 CICLE DE L'AIGUA
16222 GESTIÓ DE RESIDUS

CAPÍTOL II
2018

CAPÍTOL II
2017

DIFERÈNCIA
CAP.II

CAPÍTOL IV
2018

CAPÍTOL IV
2017
35.400,00

1.765.395,00

1.305.395,00

460.000,00

35.400,00

1.164.600,00

814.595,00

350.005,00

0,00

0,00

16.205,00

16.355,00

-150,00

23.500,00

23.500,00
2.400,00

17001 SERVEIS GENERALS MEDI AMBIENT

0,00

16.030,00

-16.030,00

0,00

29.300,00

18.920,00

10.380,00

0,00

0,00

17212 MEDI NATURAL

310.185,00

231.085,00

79.100,00

1.500,00

1.500,00

17213 INFORMACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL

17211 QUALITAT AMBIENTAL

169.000,00

129.395,00

39.605,00

6.400,00

4.000,00

31101 PROTECCIÓ DE LA SALUT

28.000,00

30.855,00

-2.855,00

4.000,00

4.000,00

31102 LABORATORI MUNICIPAL

48.105,00

48.160,00

-55,00

0,00

0,00

Anella Verda

EXECUTAT

Aprovació inicial Pla de l’Anella Verda

Executat 1r tram
de l’Anella verda

Redactats projectes
2n i 3r tram

Diverses actuacions de millora 1r tram i conservació de camins

PREVISIÓ
2018/2019

Aprovació provisional Pla de l’Anella Verda
(aprovació definitiva Generalitat)

Retard en
l’execució del Pla
inversions AV, per
manca recursos al
2017 i 2018

Actuacions actuals
centrades en neteja,
manteniment i millora
camins i en acords amb
propietaris

Correspon al compromís num. 69
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Anella Verda

EXECUTAT
2017
Pla de l’Anella Verda
•Informes de resposta a les al·legacions
•Redacció dels documents urbanístics
•Redacció Ordenança de l’ús públic de l’Anella Verda
•Redacció Inventari dels Camins Públics de Terrassa
•Reunió Taula de l’Anella Verda
•Model de senyalització de l’Anella Verda
Actuacions en camins
•Redacció projecte d’arranjament del segon tram del camí circular de l’Anella Verda
•Redacció projecte d’arranjament del tercer tram
•Arranjament camí Plans de Can Bonvilar, Can Candi, Cogullada a Can Guitard de la
Riera, i Maiol a Can Solà del Racó
•Accés vianants torrent Grípia (ca Amposta)
•Plantació camí de Sant Quirze a Matadepera
•Prevenció abocaments camí de Can Curet, de Terrassa a Rubí i de Matadepera
•Control circulació motoritzada
•Neteja abocaments fibrociment (4,82 Tn)

Anella Verda

EXECUTAT
2017
Actuacions en finques municipals
•Pla d’ocupació de neteja d’abocaments (febrer – juliol, 33,4 Tn residus)
•Pràctiques del curs de treballadors forestals (Parc Audiovisual i Aymerigues)
•Millores en terrenys agrícoles (Camp del Cementiri)
•Treballs forestals a la finca pública de Can Bonvilar
•Redacció Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF),
•Neteja abocaments (Eco-equip) i tancament tram final ca Vigo
•Arranjament àrees de descans Anella Verda (bancs, plantacions)
•Finalització obres de consolidació estructural Can Casanoves
•Adjudicació del concurs de gestió i explotació agrícola i ramadera de les finques
municipals de Mossén Homs, Bonvilar, Torrebonica i Can Barba
•Tramitació del conveni urbanístic de cessió de la finca de Mossén Homs
•Reposició del faristol del mirador de Can Candi
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Anella Verda

EXECUTAT
2017
Actuacions en torrents i rieres
•Retirada horts Can Montllor (per part de la propietat) i acord de custòdia
•Plantació torrent de les Monges i torrent del Sagrament
•Acord de custòdia del torrent del Sagrament
•Execució obres retirada de residus i restauració marges i llera tram final del torrent de
Can Guitard (Les Martines)
•Redacció del projecte de retirada dels horts del torrent del Sagrament , arranjament de
la llera i els seus marges.
•Neteja i desbrossada del torrent del Cementiri
•Finalització neteja vegetació i retirada dels residus riera de les Arenes
•Retirada de vegetació invasora i plantació d’espècies autòctones riera de Palau, riera
de les Arenes i torrent Mitger
•Redacció projecte de recuperació del torrent del Cementiri

Anella Verda

EXECUTAT
2017
Horts municipals i horts urbans
•Concurs adjudicació parcel·les horts Mossèn Homs i Can Casanoves
•Arranjament solars horts urbans ca Valls 49 (entitats El Boixac i Amb Arrels)
•Ampliacions projectes horts urbans (Xarxa Solidaritat Popular i AV Can Tusell)
•Consolidació estructura i teulada de l’edifici horts Can Casanoves
•Adequació dels camins interiors recinte horts Can Casanoves.
Fauna
•Construcció de 12 caixes-niu per a ratpenats (Escola Municipal d’Art)
•Conveni per l’estudi vacuna immunocontraceptiva control senglar
•Tramitació de l’autorització excepcional de caça.
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Anella Verda

PREVISIÓ
2018
Pla de l’Anella Verda
•Aprovació provisional Pla de l’Anella Verda
•Aprovació Inventari de camins
•Presentació Guia de l’Anella Verda
•Aprovació model senyalització Anella Verda
•Aprovació Ordenança d’ús públic Anella Verda
•Aprovació del Programa d’acció Anella Verda
•Definició del funcionament futur Taula de l’Anella Verda
Actuacions en camins
•Arranjament dels camins de Maiol i dels Monjos
•Arranjament camí de Terrassa a Matadepera per la Riera de Les Arenes
•Arranjament i plantacions en el camí d’Ullastrell
•Conveni cessió de l’ús públic i arranjament camins finca Ca n’Amat de les Farines
•Neteja abocaments de fibrociment

Anella Verda

PREVISIÓ
2018
Actuacions en torrents i rieres
•Constitució de la Taula de rieres
•Obres millora funcionament hídric i retirada residus riera de Palau, riera de Rubí i
torrent Mitger
•Obres retirada horts, recuperació llera i restauració marges torrent del Sagrament
•Acord de custòdia torrent Monges
•Obres de retirada d’horts i restauració morfològica de la llera torrent Monges
•Redacció projecte retirada residus i restauració torrent Monges
•Retirada construccions i horta torrent de la Grípia
•Retirada hort torrent Betzuca (Can Barba)
•Arrencada i trituració vegetació riera Arenes
•Obres arranjament torrent Cementiri
•Plantacions gual riera de Gaia
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Anella Verda

PREVISIÓ
2018
Actuacions en finques municipals
•Remodelació aparcament autocars CIAB
•Inclusió boscos municipals al Catàleg d’Utilitat Pública (138 ha)
•Aprovació PGMF
•Pla d’Ocupació neteja i manteniment Anella Verda (gener-juliol)
•Abeurador per als ramats d’ovelles i cabres en el bosc de Can Bonvilar
•Licitació gestió Can Casanoves
•Expropiació urbanística de la finca de Torrebonica
•Permuta finca ca Vigo / cementiri (SNU)
•Proposta de cessió de l’ús públic del Llac Petit

Anella Verda

PREVISIÓ
2018
Horts municipals i horts urbans
•Adjudicació parcel·les horts Can Casanoves i Mossén Homs
•Instal·lació del reg a goteig
•Arranjament accés plataformes superiors àrea horts Can Casanoves
Fauna
•Col·locació de les 12 caixes-niu per a ratpenats
•Seguiment estudi vacuna immunocontraceptiva senglars
•Autorització excepcional de caça
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Internalització del servei d’abastament d’aigua

EXECUTAT

Final concessió i definició
del model de gestió
•Reversió de béns i liquidació del
contracte de concessió.
•Tramitació de pròrrogues forçoses
•Aprovació provisional memòria del
canvi de gestió. Resolució
d’al·legacions

PREVISIÓ
2018/2019

Debat i participació
entorn de l’Aigua
•Comissió d’estudi político-tècnica
•Consell Editorial: web, butlletins, blog
•Creació i participació en l’associació de
municipis per a la gestió pública de
l’aigua

Aprovació
definitiva memòria
canvi de gestió
AMAP

Impuls de la nova EPEL
•Constitució consell d’administració
•Contractació de serveis
•Seu de l’empresa
•Infraestructura operativa
•Inici prestació municipal del servei

Tarifa Social

Correspon al compromís num. 73

Cicle de l’aigua: sanejament

EXECUTAT
2017
Manteniment, reposicions i millores
•Contractació del servei d’explotació, manteniment i conservació dels sistemes de
sanejament
•Obres millora seguretat estacions depuradores Cadernera, Camamilla, Oreneta i Gaià
•Instal·lació triturador estació de bombament Amposta.
•Substitució bomba d’impulsió estació de bombament Amposta.
•Instal·lació graella difusors depuradora Can Guitard
Control analític de les estacions depuradores
•Analítiques seguiment funcionament (120)
Control abocaments industrials
•Inspeccions permís d’abocament (23)
•Inspeccions control abocaments (142)
•Expedient sancionadors (31)
•Campanya detecció diurón (34 empreses, 16 mostres col·lector)
•Autoritzacions abocaments camions cisterna (7)
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Cicle de l’aigua

PREVISIÓ
2018
Manteniment, reposicions i millores
•Contractació del servei d’explotació, manteniment i conservació dels sistemes de
sanejament
•Reposició bufador Font del Ferro, Camamilla, Torrent del Salt, Can Guitard i
Cadernera
•Millora recirculació Font de l’Espardenyera
•Substitució tapes registre Mas Bellver
•Millora dels accessos a tres vòrtex
•Remodelació cistella desbast Tanzània
•Instal·lació sonda nivell i substitució bomba d’impulsió Montsià
•Substitució bomba d’impulsió Zamora
Control analític de les estacions depuradores
•Seguiment del programa
Control abocaments industrials
•Seguiment del programa

Laboratori

EXECUTAT
2017
Anàlisis d’aigües residuals
•Control d’EDAR’s gestionades per l’Ajuntament de Terrassa (135 mostres)
•Control d’activitats (59 mostres)
Control analític d’aigües continentals
•Control de fonts naturals i d’aigües continentals (25 mostres)
Anàlisis d’aigües de consum
•Control en aixeta de consumidor segons RD140/2003 (8 mostres)
•Autocontrol en aixeta de consumidor segons ACN (??) (26 mostres)
Autocontrol analític de piscines d’ús públic (28 mostres)
Control de la legionel·losi d’instal·lacions municipals (120 mostres)
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Laboratori

EXECUTAT
2017
Control analític d’aliments
•Anàlisis de menjars preparats. (21 mostres)
•Control de superfícies de manipulació d’aliments (54 mostres)
Anàlisi de partícules atmosfèriques PM10 (164 mostres)
Suport analític a municipis, entitats i particulars (113 mostres)
Control microbiològic campanya “Recooperem cuina per compartir” (41 mostres)
Renovació de la certificació ISO 9001:2008

Laboratori

PREVISIÓ
2018
•Seguiment del programa
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Desenvolupament del programa Terrassa Energia
Intel·ligent (TEI) i tecnologia Smart

EXECUTAT

Licitació projecte TEI
Instal·lació reg
intel·ligent a Parc
Sant Jordi

PREVISIÓ
2018/2019

Posada en marxa
pagament per mòbil
zona blava i
programari de gestió

Implantació TEI
–substitució enllumenat públic per LED-

Posada en marxa GMAO i APP
ciutadana incidències espai públic
–primer semestre 2018-

Correspon al compromís num. 74

Desenvolupament dels Plans de millora de la qualitat
ambiental

Qualitat Ambiental

EXECUTAT

Aprovació Pla Millora Qualitat
de l’Aire i Pla Mobilitat Urbana
Sol·licitud Proj europeu LIFE:
Modelització qualitat aire
Implantació nou sistema
contractació energia –SIEPREVISIÓ
2018/2019

Actuacions
•Pacificació trànsit: zones 30, entorn
escoles i instituts, cruïlles semafòriques
•Promoció vianants: passadissos de
vianants, passos elevats, campanyes
informatives
•Promoció bici: cursos a primària i
ciclistes, bici-registre, guia de la bicicleta

Actuacions QA

Mobilitat en bicicleta

–segons recursos•Protocol episodis
•ZUAP
•Camins escolars
•Pla de Mobilitat Elèctrica –plataforma
LIVE•Acusticat
•Ordenança sorolls
•Mapa sorolls

Execució carril bici Terrassa-Matadepera
•Tram Mossos a Matadepera.
Cofinançat Diba
•tram mossos a Pl. Aigua
•pendent finançament

Estudi previ carril bici N-150

Correspon als compromisos num. 70 i 72
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Qualitat Ambiental

EXECUTAT
2017
MOBILITAT ELÈCTRICA
•Participació a la Plataforma público-privada (redacció del pla de mobilitat elèctrica)
•Definició del programa de mobilitat elèctrica amb la consultora EVECTRA: carsharing
elèctric.
PLA DE MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE DE TERRASSA (2015-2020)
•Mesures 14 i 26. 3 camins escolars, difusió a la XEST, creació imatge, caminometre,
activitats al PEST, guia didàctica, taller formatiu
•Mesures 35 i 36. Inspecció ambiental obres i cartell de bones pràctiques “A les obres,
reduïm emissions”
•Mesura 39. Es continua realitzant el taller per escoles “Mesurem la Contaminació”.
•Mesura 41. Estudi de NO2 amb tubs passius de difusió a l’entorn de l’escola El Vapor
de Terrassa.
•Mesura 42. Protocol d’Actuació en Episodis Ambientals de Contaminació Atmosfèrica
•Participació reunions Taula de Qualitat de l’Aire de la Conurbació de Barcelona
•Participació al grup de treball de la Diputació de Barcelona “+ Aire, - Soroll”
•Projecte LIFE – CAPACITy (modelització de la contaminació a escala de carrer; CSIC,
BSC, UPC, i MCV)

Qualitat Ambiental

EXECUTAT
2017
PLA DE REDUCCIÓ DEL SOROLL
•Prevenció i control de la contaminació acústica (reducció queixes 69 a 53)
•Mesura L1.1.1. Diagnosi de les zones on es produeix la superació
•Mesura L1.1.2. Redacció plans per Rambleta, crta Martorell i ZBE centre
•Mesura L1.2.1. Projecte de nova línia d’autobús urbà centre comercial Terrassa Plaça,
carril bus a crta. Montcada entre Montserrat i Vilardell
•Mesura L1.2.3. 15 nous busos (6 híbrids)
•Mesura L1.2.4. Accions pacificació del trànsit, senyalització viària d’espais vianants,
obres urbanització, passos elevats, augment places estacionament bicis, noves
plataformes parades bus, 37 pantalles d'informació temps d'espera (895.700 €)
•Mesura L1.3.2 Estudi emissió sonora busos.
•Mesura L2.2.3. Clàusules ambientals compra busos
•Mesura L2.3.1. Paviment sonoreductor a reparacions Rambla
•Mesura L2.3.2. Important reparació de paviments en mal estat.
•Mesura L3.1.2. Suport al Servei de Suport de Comunitats problemes de soroll
•Mesura L3.4.1. Precintat 4 limitadors de so en activitats recreatives musicals
•Mesura L3.4.2. Control del soroll de les activitats en funcionament (52 expedients)
•Mesura L3.5.1. Seguiment nivell sonor on line activitats recreatives musicals
•Mesura L4.1.1. Taller “Quin soroll fem?” (el dia mundial soroll)
•Mesura L5.2.1. Instal·lació xarxa sensors soroll (10 punts de mesura)
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Qualitat Ambiental

EXECUTAT
2017
GESTIÓ ENERGÈTICA
•Contractació energia elèctrica 100 % fonts renovables i amb accés al mercat diari
•Gestió amb el SIE de 10.000 factures
•2ª marató de l'estalvi energètic en 5 centres de treball municipals (34.112 kWh 16,35% - d’electricitat, 21.130 kWh - 23,31 % - de gas i 2.223 m3 - 77,73% - d’aigua

Qualitat Ambiental

PREVISIÓ
2018
PLA DE MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE A TERRASSA (2015-2020)
•Aprovar “Protocol d’actuació per episodis ambientals de contaminació atmosfèrica”
•Finalitzar estudi de NO2 amb tubs passius de difusió
•Projecte Camins Escolars
•Redacció dels Plecs de condicions tècniques / facultatives reducció contaminació
obres
•Seguiment LIFE-CAPACITy
MOBILITAT ELÈCTRICA
•Inici implantació carsharing elèctric
PLA DE REDUCCIÓ DEL SOROLL
•II Congrés ACUSTICAT
•Actualització del Mapa Estratègic de Soroll
•Nova ordenança reguladora dels sorolls i les vibracions
GESTIÓ ENERGÈTICA
•Continuar reducció de potències i consums
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Pacte de ciutat per l’eficiència del servei de neteja i
recollida de residus urbans

EXECUTAT

Inversió al voltant dels 5M€

240

32

21

contenidors orgànica
lateral comprats

persones per
l’ampliació de la
plantilla fixa

vehicles renovats

Millora de les
instal·lacions empresa
PREVISIÓ
2018/2019

+ reforç vacances i
campanyes

Reforç inspecció,
control policial i
campanya informativa

Implantació 3ª línia càrrega lateral
-2n trimestre 2018-

Contracte programa

Increment plantilla fixa

-lliurament febrer 2018-

-afectada regla despesa-

Aprovació nou Pla de
gestió de Residus
-durant 2018-

Continuïtat campanya
informativa amb plans
ocupació

Renovació total
contenidors posterior

Correspon al compromís num. 75

Residus

EXECUTAT
2017
Gestió de residus
•Actualització Pla Local de prevenció i gestió de residus de Terrassa 2018-2030
•Reunions Taula de residus i Grup de treball Pla
•Inici estudi diagnòstic eco-equip i contracte-programa
•Substitució contenidors envasos (170) i orgànica (180)
Control del servei de recollida selectiva i neteja
•Obertura 540 expedients d’inspecció del servei, 403 d’ells finalitzats
•Obertura 167 expedients per comprovar gestió de residus en activitats existents
•Obertura 246 expedients per comprovar gestió de residus en activitats noves
•84 informes modificació de la taxa
•Obertura 196 expedients sancionadors (117 secció de residus, 79 policia, 85.532 €)
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Residus

PREVISIÓ
2018
Pla local de prevenció i gestió de residus de Terrassa 2018-2030
•Redacció final del document del pla
•Validació i presentació per al debat polític
•Tramitació del pla per a l'aprovació pel Ple de l'Ajuntament
•Aprovació inicial del pla
•Exposició pública
•Aprovació definitiva
Definició del servei i contracte programa ECOEQUIP
•Revisió de l'estudi
•Validació i trasllat actuacions al pla local de residus
Alternatives sistema de recollida pneumàtica
•Validació de l'estudi d'alternatives
•Implantació alternativa als plans urbanístics
Taula de Residus
•Reunions mensuals Taula de Residus

Residus

PREVISIÓ
2018
Prova pilot pagament per generació (pxg)
•Tràmits administratius ajut ACA
•Contractació assessories externes
•Inici procés participatiu
•Disseny patrons comportament
•Adquisició i posada en marxa de la identificació als contenidors
•Campanya informativa
•Valoració resultats i modificacions que s'escaiguin
Inventari punts crítics
•Elaboració fitxes dels punts crítics amb proposta d'actuacions
•Trasllat de les fitxes a les AA.VV, consells districte i Taula Residus
Recollida residus Els Caus
•Implantació servei provisional amb contenidors
•Proposta de sistema definitiu de recollida de residus
Àrees aportació i tancaments contenidors Can Palet Vista Alegre
•Reorganització àrees aportació i instal·lació tancaments protecció senglars
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Residus

PREVISIÓ
2018
Usuaris deixalleries municipals
•Revisar conveni aportació mobles i voluminosos
•Protocol condicions admissió usuaris
Inspecció gestió residus
•Grans productors (Condis, Suma, Caprabo,....)
•Col·legis primària
•Activitats eixos comercials ( Av. Jaqcuard, Centre)
Implantació 3ª línia recollida lateral
•Treballs previs i presentació a les entitats veïnals
•Implantació dels contenidors de càrrega lateral
Revisió Conveni recollida de Roba
•Pròrroga contracte o nova licitació

Protecció de la Salut

EXECUTAT
2017
PROGRAMA D’ANIMALS DOMÈSTICS
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Protecció de la Salut

EXECUTAT
2017
CAAD

Protecció de la Salut

EXECUTAT
2017
PROGRAMA DE
SANITAT AMBIENTAL
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Protecció de la Salut

EXECUTAT
2017
PROGRAMA DE
SEGURETAT
ALIMENTÀRIA

PROGRAMA
INSPECCIONS

Protecció de la Salut

EXECUTAT
2017
PROGRAMA DE DISCIPLINA
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Protecció de la Salut

PREVISIÓ
2018
PROGRAMA D’ANIMALS DOMÈSTICS
•Incrementar animals censats
•Reduir tramitacions pendents
•Procediment de certificat comú asseguradores per la llicència de gossos pp
•Millorar la comunicació externa CAAD
•Reduir nombre gossos pp del CAAD
PROGRAMA DE DISCIPLINA
•Revisar i incorporar novetats a l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels
animals
SANITAT AMBIENTAL
•Millorar compliment mesures correctores plagues als edificis municipals
•Millorar visibilitat centres tatuatge autoritzats (certificat municipal)
SEGURETAT ALIMENTÀRIA
•Iniciar via xarxes socials per prevenció seguretat alimentària a restauració
•Cursos formació restauradors parla xinesa

Educació Ambiental

EXECUTAT
2017
•Campanya Terrassa Més Neta Districtes (6, 2, 3 i part 4)
•Pla d’Ocupació d’Informadors Ambientals (9 persones)
•Butlletins Voltant pel Parc de Sant Llorenç del Munt i l’Obac (abril i novembre)
•Butlletí mensual del Servei
•Programa d’Educació per a la Sostenibilitat de Terrassa
•Coordinar XEST (6 reunions plenàries, Pla de Treball 2018-2019, 2 seminaris)
•XXVI Setmana del Medi Ambient de Terrassa (3 al 9 de juny)
•Setmana de l’Energia (15 al 22 de juny)
•Setmana Europea de la Prevenció de Residus 2017 (16 al 23 de novembre)
•Gestionar Centre d’Informació Ambiental Bonvilar (4.720 visites)
•Activitats de cap de setmana del CIAB (136 assistents)
•Vaixella reutilitzable
•Suport Consell municipal de medi ambient i Taules
•Mantenir webs i xarxes socials (Medi Ambient, Reciclabe i l’Anella Verda)
•Coordinar el projecte Recooperem (CCVO i CRVO)
•Campanya per a un Nadal sostenible (desembre)
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Educació Ambiental

PREVISIÓ
2018
En general, les mateixes activitats:
•Pla d’Ocupació d’Informadors Ambientals (4 persones)
•Dia mundial de l’aigua
•Campanyes en relació al canvi de la forma de gestió del servei d’aigua
•Ecofòrum’18 (Octubre)

Servei de Medi Ambient
Àrea de Territori i Sostenibilitat
http://www.terrassa.cat/participacio-consell-municipal-de-medi-ambient

14.02.2018
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