MEMÒRIA DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS I
NETEJA VIÀRIA DE CENTELLES – ANY 2017
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1. INTRODUCCIÓ
El present document correspon a la memòria anual del servei de recollida de residus
i neteja viària de Centelles per a l’any 2017, executat per Obres i Serveis Presseguer
dins el contracte de prestació del servei de neteja viària, recollida i transport de
residus domèstics i gestió de la deixalleria.
Els principals objectius en la prestació del servei són:
-

Mantenir els carrers i places del poble en unes condicions de neteja de tal
manera que el ciutadà percebi aquesta situació i que li proporcioni satisfacció
i identificació amb el seu municipi.

-

Prestar els serveis amb les mínimes molèsties per als ciutadans i ciutadanes.

-

Oferir un servei de proximitat al ciutadà, amb la més ràpida resposta davant
de situacions excepcionals.

-

Realitzar un seguiment de les incidències, avaluant-ne les causes.

El servei de recollida de residus i neteja viària de Centelles inclou la neteja ordinària
de vials, parcs, jardins i àrees de pipican; el buidatge i manteniment de papereres; la
neteja dels espais del mercat setmanal, fires i festes; la recollida i transport per al
seu tractament de la fracció resta dels residus; la recollida d’andròmines cada 1r
dilluns de mes; la recollida del cartró comercial al centre del poble; la recollida de
residus assimilables a municipals dels polígons industrials i; serveis complementaris
com a conseqüència de situacions excepcionals (pluges intenses, nevades,
accidents de trànsit, abocaments incontrolats).
La prestació de tots aquests serveis es va dur a terme sense cap incidència que
impossibilités la prestació del servei. Les diferents actuacions i possibles incidències
en la prestació de cada servei és comenten en l’apartat corresponent.
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2. SERVEI DE NETEJA DE VIALS, PARCS, JARDINS I ÀREES DE PIPICAN
La neteja de vials i places es va realitzar d’acord amb el pla de neteja setmanal on
es definien les zones del poble que es netejaven diàriament cada setmana. El pla
s’ha pogut portar a terme durant tot l’any.
El servei s’ha prestat amb el sistema d’escombrada mecànica mitjançant una
màquina escombradora amb el suport d’un peó amb un bufador que posava a l’abast
de la màquina la brossa dels llocs no accessibles.
S’han destinat un total de 4.160 hores de feina per part de dos operaris.
El mes de maig es va incorporar un sistema de geolocalització a l’escombradora que
permet conèixer les rutes diàries i les distàncies recorregudes. Amb aquest sistema,
es pot donar resposta immediata a les necessitats d’informació sobre els llocs per on
realitza les tasques i en quina freqüència.
La mitjana de quilòmetres recorreguts en dia laborable (de dilluns a dissabte) és de
16,7 km i en diumenge (neteja mercat) de 5,6 km. Un cop avaluat els recorreguts,
s’ha comprovat que cal reforçar la freqüència en alguns sectors molt concrets, com
el carrer del Forn de la Calç (Polígon Congost), el carrer del Purgatori la ronda de la
Font Grossa (Polígon La Gavarra).

Exemple de seguiment del servei mitjançant la plataforma web

Per tal de realitzar la neteja en ambdues bandes dels carrers, en algun cas, el
vehicle s’ha de desplaçar en sentit contrari. Això provoca algun conflicte amb altres
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vehicles que circulen en el sentit correcte i que es mostren poc comprensius amb la
maniobra necessària. Per això es demana fer una revisió dels trams afectats per, si
es considera oportú, senyalitzar la circumstància mitjançant l’avís “excepte serveis
de neteja” al senyal de prohibició.
La neteja de jardins s’ha realitzat mitjançant l’escombrada manual per part de
l’operari encarregat del buidatge de papereres i escombrada manual. També
corresponia a aquest operari l’escombrada manual de les escales del carrer del
Socós a la ronda Tàpies, el pas de la plaça a l’aparcament dels horts de Cal Comte i
el pas de la plaça al carrer Riumundé. A les escales del carrer del Socós a la ronda
Tàpies l’acumulació de closques de fruits secs, bosses d’aperitius, xiclets i llaunes
fora de les papereres és molt habitual.
La neteja dels pipicans s’ha fet manualment amb una periodicitat de cada dos dies,
en el cas del pipican de l’aparcament dels horts de Cal Comte, i cada tres dies en el
cas dels pipican de l’aparcament del semàfor de l’institut. El pipican de l’aparcament
de Rodolf Batlle es va desmantellar el mes de març a petició de la propietat dels
terrenys on estava ubicat i es va traslladar a la cruïlla dels carrers Jaume Guinovart
amb Sant Ignasi de Loiola. Uns dies més tard però, també es va haver de
desmantellar per un conflicte d’interessos amb la propietat que hi limitava. En
aquests moments resta pendent el nou emplaçament.
Es va establir un pla de desinfecció de cada primer dimecres de mes amb un
producte d’ús veterinari. Seguint les recomanacions de seguretat del producte, es va
limitar l’accés als pipicans mitjançant l’avís amb un cartell durant 24 hores.
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3. BUIDATGE I MANTENIMENT DE PAPERERES
El buidatge de les 171 papereres del poble s’ha realitzat seguint una periodicitat
diferent segons la seva situació. Les 28 papereres situades a la zona comercial es
buiden diàriament. En totes elles es va fer reposició de la bossa quan hi havia
acumulació de residus líquids. Hi ha 137 papereres situades en zona urbana que es
buidaven, com a mínim, 2 cops a la setmana. Les 6 papereres situades fonts o
zones de pícnic a les rodalies del poble es van buidar, com a mínim, 1 cop al mes.
S’han destinat un total de 2.080 hores de feina per part d’un operari que combinava
aquestes tasques amb l’escombrada manual de carrers i places.
La dotació de papereres en zona urbana (165) en relació al nombre d’habitants
(7.372 hab a 1 de gener de 2016) és de 44,6 habitants per paperera. Aquesta xifra
s’ajusta a les dades dels indicadors de neteja viària 2015 del Cercle de Comparació
Intermunicipal de la Diputació de Barcelona (43,3 habitants per paperera).

Durant les tasques de buidatge, es feia un seguiment de l’estat de les papereres i es
registraven aquelles que requerien d’alguna actuació de manteniment. S’han
substituït o instal·lat 6 papereres durant l’any 2017. El mes de febrer es van sol·licitar
papereres mitjançant el catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona que s’havien
d’utilitzar per substituir progressivament aquelles papereres més deteriorades. La
petició de papereres no va ser atorgada. Al desembre del 2017 es va realitzar una
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compra de 30 papereres basculant que s’aniran substituint progressivament
prioritzant les més deteriorares, identificades a partir del treball de seguiment.
S’ha constatat que el nombre de bosses d’escombraries dipositades a les papereres
s’ha reduït considerablement, la qual cosa s’ha relacionat amb la campanya
d’adhesius alertant de l’ús inadequat que es van començar a enganxar a les
papereres l’any 2016.
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4. NETEJA DELS ESPAIS DEL MERCAT SETMANAL, FIRES I FESTES
Els serveis de neteja viària han intervingut en la neteja dels carrers ocupats pel
mercat setmanal en els 51 diumenges no coincidents en festiu de l’any 2017. La
neteja ha consistit en la retirada dels residus i l’escombrada mecànica.
Per aquest servei es van destinar un total de 306 hores de feina per part de tres
operaris.
Durant el 2017 s’ha realitzat el servei de neteja de les festes i fires següents:
Cavalcada de Reis
Festa de Sant Antoni Abat
Cau de Bruixes
Carnaval i carnaval infantil
Activitats de Sant Jordi a la plaça major per a les escoles
Festa de la Cooperació
Fira de la Ratafia i Productes de la Terra
Jornada Botiga al Carrer
Festa Major
Fira de la Cervesa
Mercat Anticrisi
Fira de la Tòfona
Festa del Pi
La neteja va consistir en la instal·lació de contenidors, retirada de residus i neteja
amb escombrada mecànica, segons la festa. En el cas de la festa major, el servei va
ser continu durant els 4 dies de durada de la festa i en diferents espais, amb una
dedicació de 220 hores per part de 6 operaris.
Les tasques de recollida de residus i neteja viària del mercat setmanal han tingut un
retard en l’horari d’inici a causa de tres parades que durant tot l’any no havien recollit
a l’horari establert per l’ajuntament. La ubicació de les parades no permetia l’inici del
servei, afectant l’horari laboral dels treballadors dels servei. Es va passar nota de
l’incidència però no ha tingut cap efecte.
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5. RECOLLIDA I TRANSPORT DE LA FRACCIÓ RESTA
El buidatge dels 98 contenidors de la fracció resta es va realitzar amb una
periodicitat de 7 serveis setmanals en 6 dies de servei a la setmana: 6 en horari
nocturn i 1 en horari diürn.
S’han destinat un total de 5.460 hores de feina en el buidatge de contenidors per
part de tres operaris i 936 hores en el transport al CTR d’Orís.
El seguiment de les quantitats dipositades al CTR s’ha realitzat mitjançant els rebuts
d’entrada al centre de tractament.
Durant l’any 2017 s’han recollit un total de 2.222,58 tones de residus de la fracció
resta, la qual cosa significa una disminució de l’1% respecte el 2016 en quantitats
absolutes. Expressat en termes relatius a la població, la quantitat recollida va ser de
818 grams per habitant i dia i va significar una disminució de l’1,2% respecte el 2016.
La mitjana de quantitats recollites per dia va ser de 6.089 kg. Els mesos amb més
recollida per dia van ser el març i el maig i els de menys recollida per dia el gener i el
desembre.
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Durant el 2017 es van substituir 20 contenidors. Es van revisar la resta de
contenidors i s’han detectat diverses tapes trencades a causa del mecanisme
d’obertura amb pedal. Els nous contenidors s’han reforçat en el punt més habitual de
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trencament i s’ha realitzat un inventari dels que tenen algun tipus de desperfecte per
tal de reforçar-los o substituir la tapa. D’aquesta manera es prioritza l’aprofitament
dels materials en bon estat i s’evita generar residus d’acord amb els objectius del
servei. El mateix inventari s’utilitzarà per verificar que a totes les àrees d’aportació
amb contenidor de rebuig hi hagi, com a mínim, un contenidor de rebuig amb pedal
per facilitar als ciutadans l’obertura, especialment en el cas de persones d’edat
avançada o amb alguna dificultat muscular.

Durant el servei de buidatge dels contenidors és habitual la presència de residus fora
dels contenidors. Les àrees d’aportació més afectades per l’abandonament de
residus fora del contenidor són les que es troben al costat de contenidors de fracció
multiproducte ja que corresponen a aquest tipus de residu. El fet que els serveis de
recollida de la fracció multiproducte de l’empresa Recollida de Residus Osona no
recullin els residus de cartró o envasos lleugers deixats fora del contenidor
incrementa la feina dels serveis municipals. S’ha detectat que, en el cas que caiguin
residus dels contenidors multiproducte durant les tasques de buidatge, aquest
tampoc són recollits pels operaris responsables del servei i correspon finalment als
serveis municipals aquesta tasca.
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Durant l’any 2017 s’han resolt algunes dificultats en la circulació del camió
recol·lector per algun carrer a causa del estacionament incorrecte de vehicles. Els
punts conflictius on s’ha actuat són:
Cantonada ronda de les Tàpies amb carrer de Sant Jaume.
Plaça de la Generalitat per girar cap el carrer de Manlleu.
Carrer d’Aiguafreda.
Altres punts conflictius pendents de resoldre són:
Cantonada avinguda Diagonal amb carrer de la Mare de Déu de Montserrat.
Segons com es troben estacionats els vehicles que ocupen la zona de càrrega i
descàrrega del carrer de la Mare de Déu de Montserrat, el camió recol·lector no
pot girar i ha de fer una maniobra marxa enrere de més de 50 metres amb risc de
col·lisió amb altres vehicles estacionats.
Carrer de Can Minguet. El camió no pot pujar cap al carrer de la Mare de Déu del
Pilar perquè no podria girar posteriorment pel carrer d’Aiguafreda. Cal fer una
maniobra marxa enrere de més de 50 metres fins al carrer de Can Vilacoro. Seria
necessària la indicació “excepte serveis de neteja” al senyal de sentit prohibit
situat al carrer de Can Minguet cantonada amb el carrer de la Mare de Déu del
Pilar.
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6. RECOLLIDA D’ANDRÒMINES CADA 1r DILLUNS DE MES
Cada primer dilluns de mes s’ha realitzat la recollida de residus voluminosos o
andròmines dipositades al costat dels contenidors dels ciutadans. S’han realitzat 12
serveis amb una dedicació de 144 hores per part de dos operaris.
Tot i que s’indica a la ciutadania que les andròmines s’han de dipositar la nit del
diumenge o el mateix dilluns abans de les 9h del matí, s’han trobat andròmines
abandonades el divendres i el dissabte anterior al dia de recollida i al llarg del mateix
dilluns. En alguns casos, les andròmines es trobaven deixades de qualsevol manera,
sense respectar el pas dels vianants per la vorera. Això ha dificultat la tasca de
recollida i el temps previst amb un increment de 60 hores de servei. Tot i així, s’han
reduït els conflictes. Es continuen trobant residus que corresponen a la categoria
voluminosos però en menor quantitat.

Durant l’any 2017 s’han realitzat actuacions per evitar l’abandonament d’andròmines
en contenidors situats a zones més isolades, principalment, la instal·lació de cartells
en suports al costat dels contenidors o en els mateixos contenidors.

Abans de l’actuació
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En alguns casos, l’actuació s’ha reforçat amb la instal·lació de càmeres simulades
per dissuadir a qualsevol persona a abandonar residus de manera inapropiada.

Les andròmines recollides es van traslladar a la deixalleria per a la seva
classificació.
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7. RECOLLIDA DEL CARTRÓ COMERCIAL
La recollida de cartró comercial al centre del poble es va desenvolupar de dilluns a
divendres durant tot l’any. S’han destinat un total de 520 hores de feina en la
recollida del cartró comercial per part de dos operaris.
També es va recollir el cartró generat a les indústries del polígon de la Gavarra i del
Congost amb dos serveis de recollida a la setmana. S’han destinat un total de 208
hores de feina en la recollida del cartró de les indústries per part de dos operaris.
La quantitat de cartró recollida en els dos serveis ha sigut de 38,370 Tones que
s’han gestionat mitjançant un gestor autoritzat.
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8. RECOLLIDA DE RESIDUS ASSIMILABLES A MUNICIPALS DELS POLÍGONS
INDUSTRIALS
La recollida de mescla de residus assimilables a municipals a les indústries dels
polígons industrials s’ha fet a 28 empreses que disposen de contenidors de 1.000
litres o 360 litres, segons la quantitat que generen. Els servei es realitzava tots els
divendres de l’any. En cas que fos festiu, es realitzava el dijous.
Durant l’any es van realitzar quatre inspeccions on es van revisar els residus per tal
de comprovar que no hi haguessin residus industrials o especials. No es va detectar
cap cas de residus industrials i es van donar les oportunes directrius quan es va
trobar algun residu especial (pots de pintura, fluorescents, electrodomèstics).
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9. SERVEIS COMPLEMENTARIS
Els principals serveis complementaris es van donar com a conseqüència dels
efectes de la meteorologia adversa.
La tardor va ser l’època amb més actuacions a causa de les pluges que, combinades
amb l’acumulació de fulles als embornals, van provocar petites inundacions en
alguns carrers.
Durant el mes de gener i de febrer es va repartir sal potassa en diversos carrers per
preveure glaçades i evitar caigudes dels vianants.
Durant el 2017 es va actuar per netejar la calçada en diversos accidents de trànsit
que van originar vessaments d’olis de motor, lubricants i combustible. També es van
retirar diversos animals morts com a conseqüència d’atropellaments.
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