
Nou model de gestió
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Nou servei de 
neteja viària i 
recollida de 
residus 
municipals

Mollet del Vallès



Objecte del servei

Tots els serveis de neteja viària

Els serveis de recollida de matèria orgànica, 
rebuig, voluminosos (mobles i estris vells) i piles

Els serveis de neteja i manteniment de 
contenidors

Queden exclosos els serveis de recollida de residus que presta el 
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental:

• Recollida selectiva de paper i cartró, vidre i envasos lleugers

• Recollida selectiva comercial de paper i cartró

• Servei de deixalleria



Nova imatge gràfica

Novetats de la contracta

Sectorització del municipi i la ciutat

Increment de personal i maquinària

Nous serveis de neteja de tardes i festius

Nou model de recollida de mobles i estris vells

Incorporació de maquinària de nova tecnologia

Nou model de neteja i manteniment de contenidors

Més i millors serveis de neteja i recollida de residus  

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

Millores en els sistemes de comunicació



Nova imatge gràfica

El blau i el verd sobre fons blanc
són els nous colors que llueixen 
els vehicles i “Mollet + net” és 
l’eslògan que els acompanya

El personal vesteix amb uniforme verd 
clar i jaquetes reflectants grogues; i els 
carretons de neteja són d’alumini amb 

un disseny elegant i funcional

Els contenidors 
grisos s’integren 

millor a les 
tonalitats de la 

ciutat



Sectorització del municipi i la 
ciutat

El municipi i la ciutat s’han dividit en 3 sectors

Cada sector té uns efectius propis de 
personals i maquinària, a excepció
d’alguns serveis molt especialitzats on els 

efectius són comuns

Cada sector té un cap de colla que dirigeix 
els serveis de neteja i recollida de residus, sota la 
supervisió general de l’encarregat de la contracta



Sectorització del municipi i la 
ciutat

SECTOR 3: barri del Centre, barri de Can Pantiquet, 
barri de la Riera Seca, barri de Lourdes, barri de la 
Casilla, polígon industrial de Can Magarola, Àrea del 
Tir Olímpic, barri de la Vinyota (en projecte).

SECTOR 2: barri de la Plana Lledó, barri de Can 
Borrell, barri de Santa Rosa, polígon industrial de la 
Farinera i Gallecs.

SECTOR 1: barri de l’Estació de França, barri de 
l’Estació del Nord, barri dels Col·legis Nous, barri del 
Calderí i polígon industrial de Can Prat.



Sectorització del municipi i la 
ciutat

SECTOR 1 SECTOR 3

SECTOR 2

Base d’operacions



Increment de personal
i maquinària

Personal: 19 persones més

Maquinària: 18 màquines noves
• 3 camions recol·lectors-compactadors
• 1 camió cisterna
• 5 escombradores
• 1 fregadora
• 5 furgonetes caixa oberta
• 3 vehicles multifuncionals

Increment de personal
i maquinària



Incorporació de maquinària de 
nova tecnologia

Camió recol·lector – compactador

• Més prestacions
• Més rapidesa en el buidat dels contenidors

Camió cisterna insonoritzat

• Més prestacions
• Funcionament menys sorollós

Escombradores

• Més prestacions
• Més autonomia d’escombrat



Incorporació de maquinària de 
nova tecnologia

Fregadora de raspalls amb sistema d’aspiració

• Frega el terra
• Recull l’aigua bruta
• Aspira la brutícia

Vehicles multifuncionals
• Vehicle d’actuació ràpida dels caps de colla
• Vehicle caixa oberta, equipat amb un dipòsit 

d’aigua i un grup motobomba insonoritzat per 
impulsar aigua a pressió



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



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

Més equips de recollida del rebuig

Millor servei de recollida de voluminosos

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



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 recollida de 
voluminosos (mobles i estris vells)

6 dies de recollida, de dilluns a dissabte

Nou model de recollida programada: recollida de 
tots els voluminosos dos cops per setmana i sector

• Sector 1: dilluns i dijous
• Sector 2: dimarts i divendres
• Sector 3: dimecres i dissabte

Es manté el servei de recollida prèvia demanda 
telefònica o via web



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

Subcontractació a una empresa especialitzada

Reparacions en un màxim de 48 hores

Inspecció setmanal de tots els contenidors

Substitució anual del 15% del parc de contenidors

Manteniment dels contenidors (rebuig 
i matèria orgànica)

Substitució inicial de la meitat del parc 
de contenidors



Millores en els sistemes de 
comunicació

Comunicació URBASER - Ajuntament
• Vehicles equipats amb GPS
• Serveis d’inspecció amb PDA’s amb telèfon, 

cambra de fotografiar-vídeo i dispositiu GPS

Comunicació amb la ciutadania
• Telèfon d’atenció ciutadana sense cost pel 

ciutadà: 900 720 648
• Oficina en xarxa mitjançant una pàgina web
• Increment i millora de les campanyes de 

sensibilització i conscienciació ambiental 



Comparació de recursos

abans 

ara

personal 

32

51

59%

maquinària 

15

33

19 persones més

120%

18 màquines noves



Comparació de recursos
abans ara

4 7camions recol·lectors-compactadors

1 2camions cisterna

3 8escombradores

0 1fregadores

3 8furgonetes caixa oberta

0 3vehicles multifuncions

3 3altres vehicles

1 1camions caixa oberta

TOTAL 15 33

vehicles 



335133TOTAL

257Altres serveis (baldeig, mercat setmanal, fulles...)
131Recollida de voluminosos (mobles i estris vells)
463Recollida del rebuig
221Recollida selectiva de la matèria orgànica
131Escombrat mixt de dies festius
593Escombrat mixt
333Escombrat manual de tardes i caps de setmana
6126Escombrat manual
433Escombrat i fregat mecànic de voreres
111Escombrat mecànic de vorera lliure
333Supervisió i reforç (caps de colla)
111Direcció, planificació i control (encarregat)

MaquinàriaPersonalEquipsEquips

3.624.001,18 €Inversió anual   

Recursos de la nova contracta


