
 

 

   
PROJECTE NÚM. 08 Millora de la neteja en punts crít ics  

   

OBJECTIU / CODI DIAGNOSI  
Incrementar la freqüència de neteja en punts crítics i Campanya 
civisme en punts crítics/ Codi: C1.1 i C1.2 respectivament del  Pla 
d'Acció.  

ACCIÓ / NOM DEL PROJECTE  Millora de la neteja en punts crítics   

LIDERATGE / SERVEIS  Àrea 1 / Eco Equip  

TÈCNIC/A RESPONSABLE  Rosa Sanz   
   
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE  

Millorar la neteja en el barri, principalment en el barri de Ca n'Anglada. L'acció s'està desenvolupant a 
tota la ciutat des de l'últim trimestre de 2020, amb afectació directa al barri de Ca n'Anglada. El 
projecte està recollit al "Pla de mandat 2019/23". S'ha ampliat la recollida, neteja i el control dels 
residus.  

PERFILS Tots  SEC. CENSALS  Tots. 201, 202, 203, 204, 205, 
206, 208, 209 i 211  

PRESSUPOST Despeses del pressupost general d'Eco Equip  
   

ÀMBITS D’INCLUSIÓ en el que pretén incidir  PUNT DE VISTA ESTRATÈGIC i/o ENFOCAMENT   
 Econòmic  Pal·liatiu  
 Sociosanitari  Preventiu  
 Laboral  De capacitació  
 Formatiu X Comunitari   
 Residencial  Altres: grau de satisfacció  

   Relacional / Comunitari         

X   Altres: Neteja. Salubritat         
    

PROPOSTES GENERAL D’ACTUACIÓ   
- Reforçar neteja de residus en general  
- Recollida diària d'envasos  
- Recollida diària de mobles i estris vells  
- Control de la neteja  

INDICADOR PROCÉS INDICADOR D'IMPACTE  
- Millora de la freqüència de recollida  
- Millorar la neteja general en el barri  Barri net. Grau de satisfacció entre el veïnat  

DATA D'INICI  2020 DATA FINALITZACIÓ   

  
DATA ACCIONS RESULTAT  

2020 Reforçar la neteja   Executat 

2020 Recollir diàriament la fracció de residus d'envasos En execució 
permanent 

2020 Servei de recollida diària de mobles i estris vells  En execució 
permanent 

2020 Control dels punts més crítics En execució 
permanent 



2021 Continuació de l'execució de les accions En execució 
permanent 

   

   

   

 
OBSERVACIONS  
Després de les mesures adoptades durant l'any 2021, la neteja ha millorat en tota la ciutat i, com a 
conseqüència, també al barri de Ca n'Anglada.  
El sistema es mantindrà durant l'any 2021 i hi haurà control dels punts més crítics per tal de, si 
s'escau, prendre les accions extraordinàries oportunes.  

 
 


