Renovem
el servei de neteja a la
nostra vila, perquè...

Posem en marxa un nou
servei de neteja més eficient i
més sostenible per a la nostra
vila i també per al nostre món.

Més sostenibles:

Consumeixen menys aigua i emeten menys fums i gasos.

Més eficients:

Incorporen noves tecnologies com el GPS, que permet tenir
informació per prendre decisions de millora del servei.

Més silencioses:

Els equips d’aspiració i bufadors elèctrics reduiran el soroll de
l’escombrat.

Millores de servei:
Es disposarà d’un local auxiliar al nucli antic que serà el punt d’inici i
ﬁnal de l’escombrada manual per minimitzar el temps de desplaçament
dels operaris.
El servei de neteja viària passa a fer-se càrrec de la neteja de les zones
verdes i, en especial, dels parcs infantils.
Neteja amb aigua: aiguabatre mixt, fregat i neteja amb aigua a pressió.
962 hores anuals addicionals per neteges extraordinaris (actes festius).
24 jornades addicionals per brigada d’intervenció immediata.
Un 1,85% anual destinat a campanyes de sensibilització ciutadana.
Un 1,60% anual destinat al control de qualitat del servei.

Ampliació de servei:

Temporada alta
Escombrat manual:
Reforç de l’escombrat manual en horari de tarda.
Millora de les freqüències en tots els sectors.
Escombrat mecànic:
Millora de freqüències a Nucli Antic, Eixample Sud, La Creu, Eixample
Nord, Santa Maria, Bardají, Pg. Marítim, Les Estoreres, Ricreu i Corral
d’en Tort.

Temporada baixa:
Escombrat manual:
Millora de les freqüències a Eixample Nord i Santa Maria.
Escombrat mecànic:
Millora de freqüències a Eixample Nord, La Creu, Bardají, Ricreu, Les
Estoreres i Corral d’en Tort .

Recollida de voluminosos
Cal portar-los a la Deixalleria, la qual cosa dona dret a boniﬁcacions a la
taxa d’escombraries.
En cas de no disposar de mitjans per portar-ho:
CESPA disposarà d’un telèfon d’atenció ciutadana de 9 h. a 14 h. de
dilluns a dissabte per sol·licitar el servei, indicant quines deixalles
es deixen.
Un cop obtinguda la conformitat del servei, el material a recollir es
deixarà a la porta de cada domicili la nit anterior o abans de les 6 h.
del dia de recollida, ordenat i separat per tipus de deixalla.
NO ES PODEN DEIXAR VOLUMINOSOS SENSE PRÈVIA SOL·LICITUD DEL SERVEI.

La recollida de
voluminosos es
fa per sectors:
DILLUNS
Mas Trader I
Mas Trader II
Les Estoreres
Ricreu
Corral d’en Cona
Corral d’en Tort
DIMARTS
Eixample Nord (Sta. Maria)
Eixample Sud (La Creu)
Nucli Antic
DIMECRES
Bardají
Molí de Baix
Marítim
Polígon Ind. Les Salines

DIJOUS
Mota de Sant Pere
Clot del Bassó
Residencial Les Salines
Polígon Ind. Les Salines
DIVENDRES
La Gaviota
La Solana
Parc de Cubelles
Polígon Ind. Les Salines
Camping La Rueda

Les noves
màquines

4 escombradores,
dos d’elles equipades
amb aigua.
4 bufadors elèctrics.
5 vehicles de suport.
1 equip d’hidropressió.

