INFORMATIU DEL SERVEI DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
Octubre - novembre 2016

Informació, documentació i educació ambiental
•
•
•
•
•
•

El passat dia 7 d’octubre a la seu del Centre de Recursos es va celebrar la primera reunió plenària de la XEST
(Xarxa d’escoles per la Sostenibilitat de Terrassa) d’aquest curs. Entre d’altres temes es va parlar de l’exposició
itinerant que s’està realitzant per les escoles i de la jornada d’intercanvi.
El dia 4 de novembre la XEST va fer una Jornada d’Intercanvi d’experiències on les escoles van presentar els
treballs que estan realitzant en matèria de Medi Ambient
Sota el títol “Jornada sobre la contaminació, la qualitat de l’aire i la salut”, es va celebrar el dia 20 d’octubre al
Museu de la Ciència i de la Tècnica l’ecofòrum’16 amb una bona afluència d’assistents.
Del 19 al 26 de novembre es va celebrar la Setmana Europea de la Prevenció de Residus a la nostra ciutat.
Entre d’altres activitats es va realitzar un anàlisi de les bosses de residus de la nostra ciutat per veure el nivell
de reciclatge assolit.
El CIAB (Centre d’Informació Ambiental Bonvilar) romandrà tancat fins el dia 3 de març
El passat dilluns dia 21 de novembre es va celebrar al Casal Cívic de Ca n’Aurell la primera reunió ordinària de
la Taula de Residus del Consell Municipal de Medi Ambient.

Medi natural
• Visita d’obres a la planta de tractament i comercialització de la biomassa forestal al sector industrial dels Bellots.
Jornada sobre l’ús de la biomassa forestal en els entorns periurbans (Cerdanyola 17 novembre)
• Aprovació per part del Ple del concurs per a la gestió i explotació agrària de les finques municipals, 84
hectàrees de bosc i 60 de camps de cultiu (Mossèn Homs, Can Bonvilar, Can Viver de Torrebonica i Can
Barba), amb una durada de 7 anys prorrogables
• Aprovació per part del Ple de l’acord de custòdia del torrent del Sagrament
• Millores en l’accés a Torrebonica des del camí públic de Sant Quirze a Matadepera (tancaments, protecció zona
estacionament vehicles). Actuacions de millora en els camins de Rubí a Terrassa, de la Cogullada a Can
Guitard de la Riera i de Can Candi
• Neteja de punts d’abocament de residus en l’entorn, especialment de fibrociment ( Can Guitard de la Riera,
torrent de la Grípia, les Martines). Tancaments de camins per evitar abocaments. Previsió d’un Pla d’Ocupació
per a la neteja de l’Anella Verda.
• Finalització dels treballs d’arranjament del primer tram del recorregut circular redacció arranjament 2n tram del
recorregut circular de l’Anella Verda (de la carretera de Matadepera a la carretera de Rellinars: Pla del Bon Aire,
Can Carbonell Can Bogunyà i Ca n’Amat de la Muntanya). Implantació del nou model de senyalització de
l’Anella Verda.
• Inici de les obres de restauració del torrent de les Monges, fase 1b i 2, en la finca de Mossèn Homs. Retirada de
casetes, construccions i tancaments. Recuperació de l’hàbitat del bosc de ribera. Retirada i neteja de residus i
fibrociment dels fons del torrent del Sagrament. Obres de restauració del torrent de Can Guitard

•

•

•

Projecte de millora del contacte ciutat - Anella Verda en el camp del Cementiri i carrer del País Basc
(Torresana). Projecte de millora de l’inici del camí del torrent de la Grípia (barri de les Arenes) i de l’accés a
l’estació de bombament d’aigües residuals. Tancament de l’equipament del parc de la Grípia (servei de bar,
taules i barbacoes)
Finalització dels treballs de retirada d’arbres caiguts per la ventada del dia 9 de desembre de 2014. Informe
sobre l’estat dels boscos públics per preparar la redacció del nou PTGMF de les finques públiques. Recuperació
agrícola del pla de les Figueres (finca municipal de Torrebonica). Proposta de gestió conjunta de les finques
forestals de les Martines. Creació d’una agrupació de propietaris i establiment d’estratègies per a la millora
silvícola.
Actuacions de control de la població de senglars, aguaits nocturns a les Martines, etc. Jornada sobre protecció
de conreus (27 d’octubre a Torrelles de Llobregat). Visita al centre de tractament de senglars (escorxador del
poble de Montseny).

Residus
• Increment de les actuacions d’inspecció, control i tramitació de sancions en el servei de gestió de residus
municipals. Curs a inspectors d’activitats de l’Ajuntament en l’àmbit de la inspecció de residus per al control de
la gestió que en fan les activitats econòmiques.
• Ampliació del sistema de recollida de contenidors de càrrega lateral a la fracció orgànica. Adquisició de nous
vehicles i increment del personal de l’empresa ECOEQUIP, en el marc del Pacte per la neteja i la recollida
selectiva.
Aigua
• Continuen els treballs de finalització de la concessió del servei d’abastament d’aigua: informe sobre l’estat dels
béns del servei que reverteixen a l’Ajuntament. Informes de resposta a les al•legacions presentades per la
concessionària, Mina Pública d’Aigües de Terrassa, als acords adoptats pel Ple. Contractació de suports jurídics
i tècnics externs de consultoria per l’estudi del regim retributiu del servei d’aigua, la subrogació de personal, la
reversió dels béns i el projecte de servei públic.
o S’ha preparat l’acord per desestimar el recurs de reposició interposat per Mina Pública d’Aigües de
Terrassa SA contra l’acord de pròrroga forçosa per a que l’empresa concessionària continuï prestant el
servei d’abastament d’aigua durant un termini de sis mesos.
o S’ha aprovat l’acord de Ple dels béns que han de revertir a la finalització del contracte de concessió
atorgat a Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA el 10 de desembre de 1941 per l’acabament del termini
de 75 anys. S’han analitzat les al•legacions presentades per l’empresa concessionària al contingut
d’aquest acord.
o L’interventor tècnic ha emès l’informe sobre l’estat dels béns que han de revertir, que s’incorpora a
l’acord que es proposa que l’aprovi en el Ple extraordinari de l’aigua.
o S’ha adjudicat a l’empresa SGS Tecnos SA els Treballs de revisió de part dels béns emprats en la
prestació del servei d’abastament d’aigua de Terrassa.
o S’ha adjudicat a Menendez Abogados el contracte d’assessorament jurídic en el procediment de
finalització de la concessió del servei d'abastament d'aigua de Terrassa.
o S’ha adjudicat a la Fundació de la Universitat de La Laguna el contracte per l’assessorament jurídic per
realitzar un informe sobre la legalitat del sistema de retribució del servei públic d’abastament d’aigua de
Terrassa.
o S’han iniciat els tràmits per la contractació de serveis de consultoria per definir una proposta de servei
públic d'abastament d'aigua de Terrassa.

Qualitat ambiental
• Ha finalitzat la licitació del projecte energètic TEI. A partir d’ara i fins a finals de desembre es valoraran les
ofertes.

