INFORMATIU DEL SERVEI DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
gener – maig 2016

Educació per a la sostenibilitat i participació
• El 20 de gener es va constituir el Consell Municipal de Medi Ambient
•

Plans d’ocupació d’informadors ambientals i treball entorn natural. De novembre
de 2015 a abril de 2016 han funcionat dos Plans d’Ocupació, un d’informadors
ambientals i un altre de treballs a l’entorn natural.

•

Editat el número 43 del butlletí Voltant pel Parc Natural de Sant Llorenç del
Munt i l’Obac.

•

El 20 d’abril es va reunir la Taula de l’Anella Verda de Terrassa.

•

S’ha posat en marxa la nova web de l’Anella Verda de Terrassa,
www.anellaverda.terrassa.cat

•

Proposta Pacte per la neteja i la recollida selectiva. S’ha presentat a totes les
entitats de tots els Districtes (sis) i a l’àmbit de les activitats econòmiques, durant
els mesos de maig i juny. Amb l’objectiu de donar-lo a conèixer, recollir propostes
i suggeriments.

•

La Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Terrassa (XEST) ha fet tres reunions
plenàries durant aquest primer semestre. Aprovant el Pla de Treball 2016-2017
com a decisió més important.

•

Es posa en marxa la XXV Setmana del Medi Ambient amb la Fira MOVEMUS
com a gran novetat i acte central. Aquesta Fira està dins el marc d’actuacions del
Pla de millora de la qualitat de l’aire.

Gestió de l’energia
• Entre els mesos de gener i maig de 2016 s’ha iniciat la implantació la coordinació entre l’aplicació informàtica
Sistema d’Informació Energètica (SIE) i el programa de control de facturació, i actualment ja es poden
validar la majoria de les factures d’electricitat de manera automàtica a traves d’aquest sistema, detectant
errors de facturació, validant potències contractades i consums, i detectant anomalies.
•

Ha finalitzat la redacció dels plecs del projecte TEI i s’espera la seva aprovació i el seu inici de licitació
durant el més de juny de 2016

Millora de la qualitat de l’aire
• A més de la Fira MOVEMUS, també s’ha preparat una proposta de campanya
informativa per a tota la comunitat educativa, i molt especialment dirigida a les
mares i pares, sobre el contaminant NO2, i una proposta d’intervenció als
centres per promoure els Camins escolars a peu. Aquestes iniciatives es
desenvoluparan properament en funció dels recursos que siguin disponibles.
•

S’ha continuat amb la col·laboració en la redacció del Pla de mobilitat que es
proposarà que s’aprovi al Ple del mes de juny.
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Reducció del soroll
•

S’ha finalitzat el projecte per desenvolupar un software per modelitzar acústicament la Plaça Vella, que
busca trobar la millor distribució possible dels equips de so per tal de reduir les molèsties al veïnat sense perdre
qualitat acústica.

Gestió del cicle de l’aigua
• En el marc dels treballs que es van realitzant degut a la finalització, el proper mes de desembre de 2016, de la
concessió administrativa de prestació de servei públic d’abastament d’aigua, s’han realitzat les següents tasques:
o

o

o

o

o

S’ha aprovat al Ple d’abril la creació de la Comissió d’estudi política i tècnica, per analitzar els
condicionants, els avantatges, i els inconvenients de les diferents alternatives de models o formes de gestió
del servei. La Comissió ja s’ha reunit dues vegades i té la missió d’elaborar una memòria justificativa sobre
aquesta qüestió.
Durant tots aquests mesos s’han iniciat i desenvolupat els treballs contractats a la consultora externa
SGS per a realitzar l’estudi de les condicions tècniques i econòmiques per a la prestació del servei
d’abastament d’aigua, un cop finalitzada la concessió actual. Aquesta empresa ha estat contractada per la
Diputació de Barcelona, com a suport a l’Ajuntament, en el marc del programa anual de subvencions.
S’ha adjudicat el contracte al despatx de Menéndez&Asociados Abogados SL per a la realització d’un
informe jurídic sobre determinades qüestions de la concessió del servei d’abastament d’aigua.
S’ha conclòs la revisió de l’estudi econòmic i jurídic de finalització de la concessió del servei
d’abastament d’aigua, encarregat a Heras Enginyers per la Diputació de Barcelona.
Finalment, en aquest àmbit, s’ha preparat l’inici d’expedient per a la reversió dels béns i la liquidació
del contracte de concessió de la gestió del servei públic d’abastament d’aigua a Terrassa atorgat l’any
1941, i de pròrroga forçosa per garantia de la continuïtat de la prestació del servei, que es proposarà que
s’aprovi al Ple del mes de juny.

•

També s’ha tramitat l’expedient de revisió de les tarifes d’aigua per a l’any 2016, que ha informat
desfavorablement la petició d’increment proposat pel concessionari del servei, i que ha estat aprovat per la
Comissió de Preus de Catalunya. Per tant, es mantenen les tarifes que fins ara eren vigents.

•

El Ple ha aprovat també el Pla d’inversions 2016 del servei d’abastament d’aigua que ha proposat el
concessionari, amb algunes consideracions sobre les inversions a realitzat, i desestimant algunes actuacions que
no correspon fer amb càrrec al pressupost del servei d’aigua.
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Anella Verda
• En el marc dels treballs de redacció del Pla de l’Anella Verda, s’han realitzat les següents tasques:
o
o

o
o

•

En l’àmbit dels acords de custòdia de l’Anella Verda, s’ha treballat en els següents:
o
o
o

•

Revisió dels continguts del Pla especial i de la Modificació del POUM, i anàlisis de les
al·legacions.
Revisió dels documents de la proposta del Pla de Gestió, de l'Ordenança d'ús públic i
de l'Inventari de camins públics, que ja es troben en el web de l'Anella per a que es
puguin fer suggeriments.
S’ha desenvolupat el disseny i redacció dels continguts de la guia de l'Anella Verda, i
d’una proposta de revisió del web de l'Anella Verda.
S’ha desenvolupat el disseny del nou model de senyalització de l'Anella Verda.

Acord de custòdia del torrent del Sagrament per a la millora de l'hàbitat de ribera i la
neteja i recuperació de la seva llera.
Acord per la millora del hàbitat d'amfibis en la finca de Can Figures del Mas amb la
propietat i l'ADENC.
Acord pel tancament i millora del camí de la Cogullada a Can Guitard de la Riera i
neteja dels entorns amb els propietaris d'aquest sector del pla parcial Palau Nord.

S’han anat realitzant també un seguint d’actuacions de manteniment i millora:
o

o

o
o
o

o
o
o

o

Arranjament del primer tram del camí de l'Anella, entre la carretera de Matadepera i
l'Hospital de Terrassa, i dels camins que hi connecten (camí dels Monjos, camí de Castellar
a Terrassa, camí de Terrassa a Sabadell i camí de Terrassa a Matadepera), creació d'àrees
d'estada i de les portes de l'Anella Verda de Torresana i de Can Montllor; aplicació del nou
model de senyalització i mobiliari.
Retirada de construccions i tancaments en un tram del torrent del Sagrament, retirada
i gestió de residus i del fibrociment i agençament de la llera i entorns; tancament dels
accessos i senyalització en la riera de Gaià (Can Font de Gaià).
Retirada de residus i neteja de la vegetació de la riera de les Arenes, torrent de la
Maurina (tram de can Gonteres) i torrent Mitger (tram del Poble Nou).
Seguiment ambiental de les obres de construcció de la planta de biomassa dels Bellots.
Inici procediment del concurs per dur a terme la gestió i explotació agropecuària de les
parcel·les agrícoles i l'aprofitament de les pastures del sotabosc dels boscos de les finquse
públiques de Mossèn Homs, Bonvilar, Torrebonica, Can Viloca i Can Barba.
Subdivisió i adequació de les parcel·les buides d’horts municipals, i procediment
d'adjudicació de les mateixes.
Impuls de la implantació de sistemes de reg eficients i de l'horticultura ecològica en
els horts municipals.
En el control de la fauna, s’han realitzat batudes i aguaits nocturns de senglar, i s’ha
desenvolupat un protocol actuacions control del senglar en l'àmbit urbà. També s’està
tramitant el conveni de col·laboració en el projecte de control reproductiu dels senglars que
realitza la Universitat Autònoma de Barcelona amb la col·laboració de la Diputació de
Barcelona i altres municipis de la comarca.
Horts urbans: S’han posat en marxa 3 projectes nous. Dos al mateix espai, al carrer Valls
(Segle XX) promoguts per les associacions de veïns del Segle XX i de La Cogullada, al
carrer Valls). L’altre impulsat per la Creu Roja al carrer Font de La Noguera (LA Cogullada).
Ambdós espais són de caràcter privat. Actualment s’està treballant per incorporar 2
projectes nous i ampliar l’espai a dos ja existents.
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Laboratori municipal
•

El passat 17/02/2016 Applus + , LGAI Technological Center S.A. va realitzar l’auditoria de renovació de la
certificació del sistema de Qualitat del Laboratori Municipal segons la Norma ISO 9001:2008. L’entitat va
certificar que el sistema és conforme amb els requisits de l’aquesta norma per a les activitats de servei
d’anàlisis fisicoquímics i microbiològics d’aigües, aliments i mostres ambientals.

Protecció de la salut
•

S’ha iniciat l’aplicació de la nova Ordenança d’animals domèstics aprovada a finals
d’octubre del 2015. Aquest 2016 s’han obert 453 expedients relacionats amb animals
domèstics

•

Per tal de difondre l’Ordenança, s’ha previst fer una campanya de tinença responsable i
civisme, amb participació d’entitats ciutadanes, que es presentarà a primers de juliol.

•

Està previst que aquest any entrin en funcionament 4 nous espais per gossos.

•

S’ha iniciat la campanya anual de control de mosquit tigre, En col·laboració amb el
Servei de control de mosquits del Baix Llobregat s’han dut a terme dues enquestes
entomològiques. També s’han fet dos tallers a escoles per explicar les mesures preventives.

•

Estem impulsant un pla de formació en seguretat alimentària per les parades de venda
d’aliments del Mercat de la Independència

Residus
•

Es treballa en la proposta de Pla de Prevenció i Gestió dels Residus i Recursos del Vallès Occidental
(PREVOC) 2016-2020 amb el objectius de disposar d’un pla de gestió dels residus municipals d’àmbit comarcal
que prioritzi la prevenció de residus i millori la recollida selectiva de les diferents fraccions, per tal d’aconseguir els
objectius de reducció del 15% i recollida selectiva del 60% el 2020.

•

En relació al Pacte per la neteja i la recollida de residus, a més de les millores a introduir en el servei (en els
sistemes de recollida, freqüències, etc.), es reforcen els serveis d’informació i d’inspecció per tal de facilitar al
ciutadà la seva col·laboració, el seu comportament cívic i el compliment de la normativa.

•

S’ha iniciat el procediment del concurs obert per adjudicar el servei de recollida de roba usada a la via
pública mitjançant contenidors.

