Nota de premsa
Terrassa, 19 de gener de 2014

Un nou equip de 14 persones reforçarà les tasques
de neteja i de recollida de mobles a tota la ciutat
dins del programa “Neteja en marxa”
L’ajuntament ha iniciat 53 expedients sancionadors per l’abocament de residus
a l’entorn de contenidors

L’ajuntament de Terrassa continua aquest 2015 amb el programa “Terrassa Neteja
en Marxa” d’intensificació de la neteja a la ciutat, mitjançant la contractació de més
personal, tant per a reforçar les tasques de neteja que ja es vénen fent habitualment,
com també per a dur a terme noves actuacions específiques. Aquest mateix dilluns
ha començat a treballar un nou equip de 14 persones que reforçaran les feines de
neteja que duu a terme l’empresa Eco Equip. En concret, aquests nous treballadors
s’encarregaran del rastellat de places, de tasques de neteja de les avingudes i
carrers principals de tota la ciutat, així com també de la neteja interior i exterior de
contenidors i de la recollida de mobles al seu entorn.
Aquest és un dels dispositius especials que està previst posar en marxa aquest 2015
per a millorar la neteja a tota la ciutat. En total, Eco Equip comptarà aquest any amb
un increment de pressupost de més de mig milió d’euros destinat a millorar el servei,
tant en termes de personal com pel que fa a recursos materials. En aquest sentit,
està previst adquirir bufadores elèctriques, equips de neteja exterior a pressió i dos
nous vehicles tipus furgoneta. L’increment de pressupost per a totes aquestes
actuacions és de 535.897,97 €.
El nou equip de neteja que s’ha incorporat avui se suma als que ja estan treballant
des del trimestre passat, en el marc del programa “Terrassa Neteja en Marxa”. En
concret, el passat mes de novembre va començar un nou servei de neteja
d’adhesius i cartells que està actuant 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. També hi ha un equip de 32 persones
dedicat específicament a la neteja de grafits des de mitjans de desembre, amb un
pressupost de 552.443 €.
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D’altra banda, les tasques habituals de neteja de la via pública, com ara l’escombrat
dels carrers, s’han reforçat amb la incorporació de més personal, amb motiu de les
campanyes de la fulla i de Nadal.
El programa “Terrassa Neteja en Marxa” incorpora també l’ampliació de la neteja
d’escocells, especialment important aquesta temporada degut a les intenses pluges
dels darrers mesos, que han provocat un major creixement de les herbes. Aquesta
actuació s’ha fet mitjançant tres contractes, per un valor total de 55.000 €, amb
sengles empreses i entitats (L’Heura, Ambitec i Naturàlia), que estan donant feina a
26 persones. L’Ajuntament ja 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.
Pel que fa a la neteja de l’entorn natural, hi ha un equip de 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 algunes d’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.
En conjunt, entre l’octubre de 2014 i el juny de 2015, el Consistori destinarà
1.780.986,79 € en inversió per al reforç de la neteja, incloent 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. En total, es
contractaran 134 persones per a dur a terme totes aquestes actuacions.
53 expedients per abocament de residus
En paral·lel a totes aquestes actuacions, l’Ajuntament ha intensificat també el control
de l’abandonament de mobles i altres residus a l’entorn dels contenidors. Fruit
d’aquest dispositiu, durant el 2014 es van iniciar 53 expedients sancionadors; 36 a
instàncies de la Policia Municipal i 17 del servei d’inspecció de Medi Ambient.
D’aquests, 19 es van obrir entre els mesos de setembre i desembre, coincidint amb
la intensificació de la vigilància. Amb tot, s’ha observat una millora del comportament
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ciutadà des de l’anunci de l’increment del control. D’altra banda, de tots els
expedients oberts, el 75% corresponen a particulars i el 25% restant a comerços.
Per tal de facilitar la sensibilització ciutadana envers l’abocament de residus i la
neteja en general, l’Ajuntament va contractar a través d’un Pla d’Ocupació 4
informadors ambientals que durant el mes de novembre van visitar uns 1.200
comerços i activitats, i van informar 1.720 persones en diferents punts de la ciutat.
En la mateixa línia, també han mantingut la seva activitat durant la recent campanya
del Nadal.
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