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Nova imatge gràfica. 

Objectius de la nova contracta

Increment de personal i maquinària de nova tecnologia.

Nous serveis de neteja de tardes i festius.

Nou model de recollida de mobles i estris vells. 

Més i millors serveis de neteja i recollida de residus. 



Objectius de la nova contracta

Nou model de neteja i manteniment de contenidors. 

Incorporació dels serveis de recollida de fulles i de neteja 
i recollida de residus del mercat setmanal. 

Millores en els sistemes de comunicació. 

Construcció de la nova nau. 

Millora de la gestió dels residus.



Nova imatge gràfica

Tots els vehicles ja porten el blau i el verd
sobre fons blanc i l’eslògan “Mollet + net”

El personal vesteix amb uniforme verd clar i jaquetes 
reflectants grogues; i s’han incorporat 12 carretons 

nous de neteja, d’alumini i amb un nou disseny

S’han substituït 184 
contenidors pel nou 

model: 160 de 3200 litres 
i 24 de 2400 litres



Increment de personal
i maquinària

Increment de personal

•3 Caps de colla. un per cada dels sectors de neteja i recollida

•Personal per al tercer recorregut de recollida del rebuig.

•Un peó especialista per desballestar mobles i trastos vells i 
seleccionar materials (ubicació: Deixalleria).

•Un nou equip mixt i dos de mecànic

•Més operaris per a l’escombrat manual

•Servei d’escombrat amb escombradora d’arrossegament 

•Personal per l’ús de la fregadora.



Increment de personal
i maquinària

Des de setembre de 2006 s’han incorporat 
21 persones més

S’ha passat de 34 treballadors a 55.

Increment de personal



Increment de personal
i maquinària

19 màquines noves

Increment maquinària

ISUZUVehicle caixa oberta amb grua5425-FLL

ISUZUVehicle caixa oberta amb plataforma1121-FLJ

ISUZUVehicle caixa oberta 4x41114-FLJ

ISUZUVehicle caixa oberta4409-FJH

ISUZUVehicle caixa oberta8496-FJH

MATHIEU YNOFregadora de raspalls amb sistema d'aspiracióE-5411-BDS

RAVOEscombradoraE-5926-BDW

RAVOEscombradoraE-3841-BDW

RAVOEscombradora PértigasE-8071-BDV

SVAT ECOLOGICAEscombradoraE-0837-BDS

SVAT ECOLOGICAEscombradoraE-0833-BDS

RAVOEscombradoraE-0801-BDS

DULEVOEscombradoraE-0447-BDT

IVECOCamió recol·lector compactador 25m3 carrega lateral5933-FNL

IVECOCamió recol·lector compactador 25m3 carrega lateral5937-FNL

PIAGGIOVehicle pick-up5152-FFV

PIAGGIOVehicle pick-up5143-FFV

PIAGGIOVehicle pick-up5137-FFV

IVECOCamió cisterna1428-FGF

MarcaTipus de vehicleMatrícula



Incorporació de maquinària de 
nova tecnologia

Escombradora Eco 101

Escombradora 
Ravo 540 Escombradora Dulevo 5000 



Incorporació de maquinària de 
nova tecnologia

Fregadora de raspalls 
amb sistema d’aspiració

Escombradora d’aspiració
amb aigua a pressió

Increment de les neteges amb aigua i 
reducció de l’ús de bufadores



Incorporació de maquinària de 
nova tecnologia

En previsió hi ha la 
construcció de 4 noves 
ubicacions de 
contenidors soterrats a 
la Vinyota

Nova 
ubicació de 
contenidors 
soterrats al 
carrer G. 
Ventalló



Més i millors serveis de neteja i 
recollida de residus

Increment de les freqüències de neteja

• Més equips d’escombrat manual
• Més equips d’escombrat mecànic de voreres
• Nou equip de fregat mecànic
• Més equips d’escombrat mixt
• Més equips de neteja amb aigua a pressió

•Camió cisterna
•Escombradora amb aigua a pressió
•Equips multifuncions amb aigua a pressió. Caps de 
colla



Més i millors serveis de neteja i 
recollida de residus

Implantació del 3r recorregut de recollida del 
rebuig

Millor servei de recollida de voluminosos:
•Servei diari amb camió caixa oberta
•Reforç de recollida el dissabte
•Recollida petits voluminosos mitjançant els celadors i 
caps de colla
•Desballestament de mobles i trastos vells (Deixalleria)

Nous equips de supervisió i actuació ràpida 
(caps de colla)



Més i millors serveis de neteja i 
recollida de residus

Servei de neteja als polígons industrials

Actuació
puntual a 
la Farinera

Actuació
puntual al 
polígon de 
Can Prat

•Neteja ordinària els dissabtes

•Col·locació de contenidors als polígons

•Neteges puntuals especial:



Nous serveis de neteja
de tardes i festius

Nous equips d’escombrat 
manual de tardes i caps de 
setmana

Nou equip d’escombrat mixt de festius

• Tots els diumenges de l’any

• Tots els festius de l’any

• Totes les tardes de l’any, 
de dilluns a dissabte



Nou model de neteja i manteniment
de contenidors

Neteja dels contenidors

• 20 rentats mecànics (camió neteja –
contenidors)

• 2 rentats manuals amb aigua a pressió

Contenidors de rebuig:

• 32 rentats mecànics (camió neteja –
contenidors)

• 2 rentats manuals amb aigua a pressió

Contenidors de matèria orgànica:



Nou model de neteja i manteniment
de contenidors

S’ha subcontractat una empresa especialitzada

S’han realitzat unes 400 reparacions i neteges 
de graffitis durant el 2007

Manteniment dels contenidors (rebuig 
i matèria orgànica)



Millora en la gestió de residus

1) Desballestament de mobles i trastos vells. 
(prova pilot iniciada a finals del mes de març). 
Ha permès:

S’han realitzat diferents actuacions en aquest 
sentit:

Recuperació de fusta i aglomerats (aprox. 30-40 Tn/mes).

Selecció de RAEE’s (aprox. 2 Tn/mes).

Recuperació de metalls (cables, ferralla, etc), cartró i 
vidre

Gestió correcta de runa, matalassos, etc



Millora en la gestió de residus

1) Desballestament de mobles i trastos vells. Dades 
(comparativa abril-agost 2006 i abril-agost 2007)
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2006 431140 0 0 0

2007 145520 168894 12000 137306

Rebuig Fusta RAEE's Altres *

* Altres fraccions recuperades (estimació)



Millora en la gestió de residus

2) Augment del número d’ubicacions de 
selectiva.

Ha permès augmentar la recollida selectiva de paper i 
cartró, vidre i envasos.

Variació 8 primers mesos de l'any
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Millora en la gestió de residus

3) Actuacions per millorar la gestió del residu 
orgànic:

10 nous contenidors exclusius per a la FV de jardineria
8 nous contenidors exclusius per al residu orgànic net 
del servei d’escombrat mixt i mecànic. A partir 
d’octubre,  trasllat de la pràctica totalitat del residu 
d’escombradora a compostatge 
Inici prova pilot autocompostatge als horts de Gallecs i 
al Calderí. 
Inici prova pilot recollida d’orgànica de grans productors 
(comerços, menjadors col·lectius, etc)

Continuació amb les campanyes de sensibilització
Projecte per fomentar la recollida de la fracció vegetal



Millora en la gestió de residus

Resultat de la millor gestió de residus orgànics:

Reducció significativa dels impropis (del 23 % al 9,9%)

Augment de l’11,32 % de la quantitat de residu orgànic 
recollit (dades pels 8 primers mesos de l’any)

Reducció dels costos de gestió del residu municipal

Obtenció de subvencions de l’ARC per als projectes 
d’autocompostage i recollida a grans productors (46.620 
euros)

Augment del retorn del cànon per al 2007



Millora en la gestió de residus

4) Altres mesures:
Realització d’actes d’inspecció i obertura d’expedients

124TOTAL EXPEDIENTS 
68Expedients sancionadors

56Expedients informatius

159Informes emesos

179Incidències detectades
2007

RESUM TRAMITACIONS 
ADMINISTRATIVES

179Total incidències
25Altres
55Abocaments improcedents
1Pilons
4Desperfectes mobiliari urbà
86Cartrons fora dels contenidors
8Voluminosos

2007



Millora en la gestió de residus

4) Altres mesures (continuació):
Implantació de 23 minideixalleries des de finals d’abril

Incorporació de Mollet del Vallès en els Cercles de 
Comparació organitzats per la Diputació de Barcelona. 

50,4BOMBETES

59,5CARTUTXOS IMPRESSORA

167,25CD´S/DVD´S

1.116,65PILES i BATERIES DE MÒBILS

KGSRESIDU



Millora en la gestió de residus

Projectes a desenvolupar en un futur:

Implantar definitivament la recollida selectiva de la 
fracció orgànica a grans productors 

Implantar l’autocompostatge a Gallecs i el Calderí

Reducció del residu municipal mitjançant nous projectes 
(banc dels aliments)

Augmentar el número d’ubicacions de selectiva (abans 
de final d’any 10 de noves) 

Conveni amb el CGRVO per tal d’integrar la gestió de 
residus a la Deixalleria 



Millora en la gestió de residus

Resum del resultat en la gestió de residus dels 8 
primers mesos 

Variació (%)
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Millores en els sistemes de 
comunicació

Comunicació URBASER - Ajuntament

• S’han instal·lat 22 GPS i un equip a 
l’Ajuntament pel seguiment en temps real.

• Incorporar PDA’s al servei pels tècnics 
municipals.



Millores en els sistemes de 
comunicació

Equip de seguiment ubicat a les instal·lacions municipals



Millores en els sistemes de 
comunicació

Comunicació amb la ciutadania

• Telèfon d’atenció ciutadana sense cost pel 
ciutadà: 900 720 648

• Increment i millora de les campanyes de 
sensibilització i conscienciació ambiental

• Oficina en xarxa mitjançant una pàgina web. 



Millores en els sistemes de 
comunicació



Inici construcció nova nau

Actuacions realitzades fins al moment actual:

•Presentació i aprovació plenària del projecte

•Aixecament topogràfic i adequació de la zona de treball

•Replanteig de la nau

•Inici de l’obra



Inici construcció nova nau

Àrea replantejada per a la construcció de la nau 



Inici construcció nova nau

Alçat de la nova nau



Inici construcció nova nau

Planta
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CONSELL 
MUNICIPAL DE 
MEDI AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT

2007


