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S’aprova el plec per a la contractació del 
servei de recollida porta a porta

Treballant per millorar la recollida selectiva

Finalitzen les obres de remodelació 
de la plaça dels Claramunt 

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

L’Ajuntament de Santa Marga-
rida de Montbui continua tre-

ballant en la sensibilització de la 
ciutadania per tal de millorar la 
recollida selectiva en el municipi.

Així, durant els darrers mesos 
s’han habilitat nous punts de reco-
llida d’envasos, paper/cartró i vidre 
a La Tossa de Montbui, i també a 
punts estratègics del Nucli Urbà 
com la cantonada carrer La Pau/
carrer Santa Maria; carrer Sant 
Jaume (revolt interior), cantonada 
carrer Escoles/carrer Lleida, carrer 
Sant Jordi/carrer Santa Margarida, 
final carrer Sant Miquel i cantona-
da carrer Almeria/carrer Còrdova.

A principis d’estiu també es 
van realitzar, a MontMercat dues 
jornades de lliurament de cubells 
per afavorir la recollida selectiva 

de la matèria orgànica. D’igual 
manera, s’ha renovat el parc de 
contenidors de recollida selectiva, 
fent també el manteniment pels 
contenidors soterrats.

Primer aniversari del 
servei de recollida de 
voluminosos porta a porta

També durant aquest període 
s’ha continuat difonent el servei 
municipal gratuït de recollida de 
voluminosos porta a porta. Aquest 
servei compleix tot just ara el pri-
mer aniversari d’ençà l’entrada 
en funcionament, durant el qual 
s’ha anat incrementant progres-
sivament el número de recollides 
realitzades. 

Cal recordar que tots els di-
marts es recullen porta a porta 
aquells voluminosos concertats 

prèviament. Per ferús del servei, 
caldrà concertar-lo prèviament,-
trucant al número de telèfon 
de l’Ajuntament montbuienc 
938034735, o bé escrivint un cor-
reu electrònic a montbui.mediam-
bient@montbui.cat. 

Un cop fet aquest tràmit, cal-
drà dipositar els residus davant del 
portal de casa, unes hores abans 
de l’hora concertada per a la reco-
llida. Els residus admesos en aquest 
servei porta a porta són mobles 
(sofàs, portes, armaris, taules i ca-
dires,...), electrodomèstics, mata-
lassos, somiers o poda.

Altres residus com la runa, 
vidres, pneumàtics o residus pro-
cedents d’activitats econòmiques 
s’han de traslladar a la deixalleria 
municipal ubicada al Polígon Plans 
de La Tossa.

VALLBONA D’ANOIA

El ple de l’Ajuntament de Vall-
bona d’Anoia va aprovar el plec 

de clàusules tècniques i adminis-
tratives per regir la contractació 
del servei porta a porta de la reco-
llida de la fracció resta, selectiva i 
orgànica dels residus municipals, i 
convocatòria de la licitació amb els 
vots a favor dels grups municipals 
CUP Vallbona, d’ERC i de Junts per 
Vallbona (que es va abstenir a la 
proposta però va aprovar el plec 
de clàusules), i els vot en contra 
del grup PSC Vallbona. La licitació 
del servei de recollida porta a por-
ta es farà mitjançant el perfil del 
contractant de la pàgina web de 
l’Ajuntament, Vallbonadanoia.cat.

L’Ajuntament de Vallbona ha 
decidit canviar el sistema de recolli-
da dels residus municipals al porta 
a porta atès que està demostrat 

que és el que aconsegueix un per-
centatge més elevat de reciclat-
ge i que permet assolir les quotes 
exigides per Europa i l’Agència de 
Residus de Catalunya.

Segons dades de l’Agència, el 
passat 2019 a Vallbona només es 
van obtenir un 6% de reciclatge 
de la fracció orgànica, un 5% dels 
envasos, un 2% del paper i cartró 
i un 3% de vidre. Segons aquestes 

dades, un 85% del total generat, 
com a rebuig i només un 17% de 
reciclatge de les diverses fraccions. 
Aquestes dades apunten que el 
58% de residus generats poten-
cialment reciclables van a parar a 
l’abocador. D’altra banda, el preu 
per tona que acaba a l’abocador 
que paga l’Ajuntament ha anat 
augmentant els darrers anys, amb 
una base de 60.000 euros/any, més 
el cost de la selectiva, a la qual 
s’han hagut de sumar les regularit-
zacions de 12.000 euros el 2019, de 
21.000 el 2020 i de 25.000 aquest 
any.

Per tal de donar a conèixer en 
que consisteix el nou sistema i fer 
més fàcil l’adaptació, l’Ajuntament 
ja ha realitzat dues sessions infor-
matives dirigides al veïnat, per ex-
plicar i resoldre dubtes sobre el 
sistema Porta a Porta.

Pla d’autoprotecció de 
l’aeròdrom d’Igualada-Òdena

Dones amb Empenta renova el compromís 
amb l’Ajuntament

La Diputació de Barcelona ha 
realitzat el Pla d’autoprotec-

ció (PAU) de l’Aeròdrom d’Igua-
lada-Òdena General Vives, un 
document per poder resposta 
adequada a les possibles situa-
cions d’emergència que puguin 
produir-se en aquest recinte des-
tinat a activitats de lleure aero-
nàutic i formació i aprenentat-
ge, que ocupa una superfície de 
149.711 m2.

L’aeròdrom es distribueix en 
diferents elements com son dues 
pistes paral·leles, hangars i ma-
gatzems, instal·lacions privades i 
instal·lacions de bombers. Durant 
el període de risc d’incendis fo-
restals, a les instal·lacions s’hi ins-
tal·len un conjunt de contenidors 
prefabricats, tipus habitatges, per 
als Bombers de la Generalitat de 
Catalunya que disposen d’una ba-
se amb dues avionetes i un he-
licòpter bombarder, ja que du-
rant l’estiu utilitzen part d’aquest 

espai com a base per a mitjans 
aeris.

L’activitat habitual de l’aerò-
drom es pot dividir en dos tipus, 
una de lleure aeronàutic i forma-
ció i aprenentatge i una altre des-
tinada a activitats industrials, amb 
instal·lacions d’Ultramàgic i de 
Globus Kon-Tiki que ja disposen 
del seu propi pla d’autoprotecció.

El Pla d’autoprotecció és una 
eina de programació de les accions 
i mesures que han de ser adopta-
des pels titulars de les activitats, 
amb els seus mitjans i recursos, 
en l’àmbit de la seva competèn-
cia, per aconseguir que, davant 
d’una situació d’emergència, les 
decisions i accions a desenvolupar 
es portin a terme d’una manera 
ràpida i sistemàtica. Per tant, el 
Pla d’autoprotecció  donarà res-
posta adequada a les possibles si-
tuacions d’emergència que puguin 
produir-se.

VILANOVA DEL CAMÍ

Després de dos mesos d’obres 
han acabat les feines de la 

renovació del parc de la plaça dels 
Claramunt, on s’ha renovat com-
pletament el mobiliari del parc 
infantil i millorat la zona verda.

Destaca el nou espai de jocs 
amb un gronxador i dues estructu-
res multijocs en forma de casetes 
de fusta que han canviat la imatge 
del parc. S’ha suprimit el tancat 
de fusta, però s’han conservat els 
blocs de pedra per delimitar la zo-

na. També s’ha col·locat un gran 
tendal per proporcionar-hi ombra. 

A més, s’han instal•lat algunes tau-
les de pícnic, bancs i papereres no-
ves.

Les obres han servit també per 
remodelar tots els parterres exte-
riors de la plaça amb la voluntat 
de millorar les zones de jardí i ar-
brat, a càrrec de la Brigada de Jar-
dineria. També s’ha hagut d’exca-
var per extreure soques dels arbres 
i anivellar el terra.

Així mateix s’han millorat les 
parets i els murs d’escullera de la 
plaça.

VILANOVA DEL CAMÍ

L’objecte del conveni és dur a ter-
me un servei d’atenció a les famí-

lies oferint acompanyament educa-
tiu i atenció psicològica a menors, 
adolescents i joves, així com als 
adults del seu entorn familiar.

La rúbrica va anar a càrrec de la 
presidenta de Dones amb Empen-
ta, Mar Granados, i l’alcaldessa de 
Vilanova del Camí, Noemí Truchar-
te. A l’acte hi va assistir també la 
regidora de Solidaritat i del Servei 
de la Gent Gran i d’Igualtat, Laura 
Pavón, i el regidor de Serveis Perso-
nals, Salut, Sanitat i Consum, Xavier 
Sala.

Per mitjà del conveni l’Ajun-
tament vilanoví es compromet a 
atorgar un ajut econòmic a Dones 
amb Empenta de 5.262 euros que 
haurà de ser destinat exclusivament 
al cofinançament del servei al llarg 
d’aquest any 2021.

L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí disposa d’aquest servei d’aten-

ció psicològica i educativa des de 
2018 en el marc d’aquest conveni 
amb l’equip multidisciplinari de Do-
nes amb Empenta. L’entitat pres-
ta un servei d’atenció psicològica i 
educativa a les famílies vilanovines 
que ho requereixen i que venen 
derivades dels Serveis Socials.


