Memòria 2018 Vic Verd S.L.‐Recollida de vidre, cartró i
andròmines
COMPRA VEHICLE
En el darrer Consell d’Administració de VicVerd es va acordar el lloguer d’un vehicle de
3.500 kgs i l’adquisició d’un camió Iveco 7000 kgs amb voltejador lateral.
A partir d’això s’ha examinat quin tipus de vehicle podríem adquirir per tal de que fos
el màxim de compatible amb els serveis a realitzar i s’ha arribat a la conclusió
d’adquirir un Iveco 7000 kg amb voltejador lateral. Aquest vehicle ens permet poder
fer la recollida de vidre comercial i alhora poder recollir voluminosos ja que els horaris
de recollida ens ho permeten.
Els inconvenients d’aquest vehicle són dos, per una banda l’accés als carrers més
estrets de la ciutat i per altra la necessitat d’un conductor amb carnet de primera per
conduir‐lo. Per altra banda ens permetrà un aprofitament del vehicle i per tant un
estalvi de recursos.
El vehicle s’entregarà a l’abril de 2019.

REFORÇ DEL SERVEI, PLANTILLA I RECURSOS
Davant la percepció que hi havia que la ciutat no estava prou neta, s’ha coordinat els
dilluns amb Vialnet el repàs de tots els contenidors de la ciutat, de manera que 2
equips surten a les 5 del matí i passen per tots els punts de recollida de la ciutat. Això
facilita el buidatge dels contenidors i deixa neta la ciutat.
Aquest servei es porta a terme des del 22/10, en aquestes setmanes hem recollit 17,12
tn de bosses que s’han portat a la planta de triatge.
Es recull 1,55 tn/servei
Aquest reforç ha comportat un canvi de dia de les recollides concertades que ara es
porten a terme els dimarts, dimecres i divendres
A mitjans de gener de 2019 s’incorporarà el vehicle 3.500 kgs amb caixa oberta per tal
que en moments puntuals l’encarregat pugui reforçar la recollida de voluminosos.

RESUM DELS TREBALLS
VIDRE
TN RECOLLIDES

2017
877,92

2018
914,82

Increment del 4,20%
No hi ha incidències remarcables més enllà d’algun desbordament o contenidors
soterrats avariats que provoquen desbordaments

VIDRE COMERCIAL
TN RECOLLIDES
Increment del 5,13%

2017
111,40

2018
117,12

CARTRÓ COMERCIAL
TN RECOLLIDES

2017
202,84

2018
213,56

2017
315,75

2018
376,42

Increment del 5,28%

VOLUMINOSOS
TN RECOLLIDES
Increment del 19,21%

Dels voluminosos segons dades aportades per l’ASHES (Associació per la Sostenibilitat
Humana, Ecològica i Social), s’han recuperat 16,35 tn de mobles
També cal destacar que la guaria urbana ha posat vàries denúncies per abocaments a
persones no residents o per incivisme per deixar bosses fora del contenidor en punts
conflictius com ara 4 estacions. Els barris perifèrics tenen la pressió dels municipis del
voltant que fan recollida porta a porta.

CAMPANYA SENSIBILITZACIÓ
Les incidències en aquest cas són els abandonaments de voluminosos, en aquest cas
s’està fent una campanya de denúncia d’aquests abandonaments mitjançant cinta i
adhesius i alhora deixant visible l’abocament de 24 a 48 h.

