Nota de premsa
Terrassa, 2 de desembre de 2014

Terrassa posa en marxa un programa intensiu de
neteja a tota la ciutat
L’Ajuntament hi destinarà gairebé un milió d’euros fins a final del mandat

L’Ajuntament de Terrassa ha començat a aplicar un programa intensiu de neteja que
reforçarà les tasques quotidianes de neteja viària i incorporarà equips específics per
a l’eliminació de grafits, adhesius i cartells i altres tasques no habituals. El programa,
anomenat “Terrassa Neteja en marxa”, es desenvoluparà fins a final de mandat. Les
diverses accions que el conformen aniran a càrrec de gairebé un centenar de
persones, la majoria en situació d’atur de llarga durada i contractades expressament
a través de plans d’ocupació.
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha visitat avui un dels equips que formen
l’operatiu d’aquest programa. Acompanyat del regidor de Manteniment Urbà, Pedro
Domínguez, i del regidor d’Ocupació, José Manuel Jiménez, l’alcalde s’ha desplaçat
aquest migdia a la plaça d’Antoni Guiu, entre La Maurina i Ca N’Aurell, on avui està
actuant el servei de neteja d’adhesius i cartells. Aquest equip va començar a
treballar el passat mes de novembre i actuarà a tots els barris de la ciutat, excepte al
Centre, que ja compta amb un pla específic de neteja de cartells i adhesius a càrrec
de l’associació de comerciants Terrassa Centre.
Pel que fa a la neteja de grafits, la setmana passada van començar a formar-se 32
persones que conformaran un equip dedicat específicament a aquesta tasca i que
començarà a actuar a mitjans de desembre. El programa preveu destinar 552.443€ a
la neteja de grafits.
Les tasques habituals de neteja de la via pública, com ara l’escombrat dels carrers,
es reforçaran amb la incorporació de més personal, amb motiu de les campanyes de
la fulla i de Nadal.
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Un altre dels equips que formen part del dispositiu és el de neteja de l’entorn natural,
format per quatre persones, que estan fent actuacions de neteja i manteniment
puntual en camins, fonts naturals, parcs periurbans i en general zones agrícoles i
forestals, per a evitar la seva degradació.
Per a fer possibles totes aquestes intervencions, l’Ajuntament de Terrassa compta
amb 40 persones contractades dins del Pla d’Ocupació Municipal, a les quals
s’afegeixen 32 persones més, incorporades a través dels plans del Servei
d’Ocupació de Catalunya. En els processos de selecció s’ha donat prioritat a les
persones de més de 35 anys en situació d’atur de més d’un any i amb càrregues
familiars, així com altres col·lectius en risc d’exclusió social. La pràctica totalitat dels
contractes són per sis mesos.
A més dels equips de treball formats amb els plans d’Ocupació, el programa
Terrassa Neteja en Marxa incorpora també altres intervencions, com ara l’ampliació
dels contractes amb empreses externes per a la neteja d’escocells. L’Ajuntament
manté habitualment contractes per a la neteja dels 20.000 escocells de la ciutat i
eliminació de les herbes que creixen als 930.000 m2 de voreres del municipi, i a les
rigoles i mitjanes. Les intenses pluges dels darrers mesos, poc habituals en aquesta
època, han motivat un major creixement de les herbes. Per aquest motiu s’ha
ampliat la neteja d’escocells i herbes mitjançant tres contractes amb sengles
empreses i entitats (L’Heura, Ambitec i Naturàlia), que donaran feina a 26 persones
durant un mes. Des d’ahir dilluns aquests equips de reforç estan arrencant i segant
les herbes amb mitjans manuals o mecànics, segons el cas, per tota la ciutat.
Aquests tres contractes s’han adjudicat per un total de 55.000 €.
En total, el Consistori destinarà al programa Terrassa Neteja en Marxa 985.425,11€,
xifra que inclou la retribució de les persones contractades amb plans d’ocupació, la
seva formació i el material necessari, a més dels contractes extraordinaris amb
empreses externes.
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