Pàg. 1

Memòria 2015

Ser vei de neteja viària de Pollença

Pr esent ació

A la present memòria d’activitats Urban Serveis, UTE adjudicatària del servei públic municipal de neteja viària del municipi de Pollença presenta
el detall dels serveis prestats i les dades de major rellevància de l’any 2015 (desembre 2014-desembre 2015).
Aquesta memòria s’estructura en cinc apartats:
Desenvolupament del servei: organització, formació, mitjans humans, tècnics, materials i de control, millores en prestació i execució dels serveis.
• Anàlisi ambiental i de qualitat del servei.
• Anàlisi de les queixes i altres incidències del servei i respostes donades
• Educació ambiental i campanyes realitzades
• El servei en xifres
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Desenvolupament del ser vei
O r g anitzac ió del ser vei
Hor ar is del ser vei
F or mac ió
Mitjans humans
Mitjans tèc nic s
Mitjans mate r ials
Mitjans de con tr ol
Millor es en pr es t acion s
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Or g anització del ser vei
El servei de neteja viària de Pollença es desenvolupa per tot l’àmbit municipal dividint així el municipi en diferents zones d’actuació adaptant-se
a les necessitats particulars de cada una de les zones. Aquestes zones són:
Nucli urbà i polígon industrial de Pollença
Port de Pollença (incloent les urbanitzacions connexes al nucli urbà)
Via de circumval·lació del Port de Pollença (vials de servei i voreres
de vianants)

Cala Sant Vicenç
Vials i accessos a zones públiques (poliesportiu i pavelló de Pollença,
proximitats de Ca n’Escarrintxo, cementiri, etc.)
Camí de Ternelles, Mirador de la Creueta i Atalaia d’Albercuix

Els serveis específics de la neteja viària són els següents:
Servei de manteniment de papereres
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Servei de neteja dels mercats

Servei d’agranada mecànica mixta i manual

Neteges especials (festes, fires....)

Servei de buidatge i neteja de papereres

Servei de baldeig de la via pública

Ser ve i d ’ agr a n ada manu al
L’agranada manual individual és l’operació de neteja realitzada per un sol operari la missió del qual és la neteja d’un determinat sector de poble.
Generalment, la tasca d’aquest operari consisteix en la neteja, amb l’ajuda d’una sèrie d’útils i eines, les aceres, vorades, àrees de vianants,
escocells i places del seu sector.
El servei d’agranada manual està format per 4 equips.
L’agranada s’efectua sempre mitjançant una granera gran, constituint la principal eina de treball d’aquest servei. La resta d’útils i eines són els
següents: carretó porta-cubells, pala, cabàs, aixada, etc.

Pr oc e d i m e n t de t r e b all
El procediment de treball habitual d’un servei d’agranada manual individual es pot descriure en una sèrie de passos:
• Desplaçament de l’operari a peu amb els estris i eines des del centre de treball fins a l’inici del sector.
• Col·locació d’una bossa en el cèrcol de què disposa el carret porta bosses.
• Retirada de l’herba o brossa existent en la vorera amb l’ús de l’aixada.
• Agranat del carrer (aceres, vorades, escocells, etc..) amb la granera, generant diferents munts de residus, tenint especial atenció a l’entorn
dels contenidors, introduint les bosses d’escombraries que poguessin existir fora dels contenidors, a l’interior dels mateixos.
• Recollida de l’acumulació de residus prèviament agranats amb l’ús de la pala.
• Un cop el contenidor del carretó és ple, es diposita al contenidor més proper o es recollit per la brigada auxiliar.
• El procediment es repeteix en tots i cadascun dels carrers del sector fins a la finalització
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C ar ac te r í s tiqu e s de l s e r vei
Els recorreguts o itineraris que segueixen els operaris que realitzen aquest tipus de servei s’han dissenyat seguint una sèrie de normes bàsiques.
Aquestes normes van encaminades a obtenir com a objectiu fonamental l’optimització del servei en qüestió de qualitat de neteja, millora de rendiments i necessitats de la zona.
Cal indicar que el compliment de totes i cadascuna d’aquestes normes per tots els recorreguts d’agranada manual és impossible. En qualsevol cas
es tracta de seguir una sèrie de pautes de disseny que, ens aporti la millor solució per emprendre els serveis de neteja viària.
Les normes més importants que s’han seguit pel disseny del recorregut d’agranada són les següents:
• El punt d’inici i fi estan el més a prop possible al centre de treball, millorant d’aquesta manera la productivitat.
• S’efectua l’agranat dels carrers i avingudes principals en les primeres hores de la jornada, deixant les vies secundàries per a la resta de la
mateixa.
• Es té en compte l’existència de centres escolars i d’altra índole en el recorregut, de manera que s’ha ajustat l’hora de neteja abans de
l’entrada.
• Així mateix, es té en compte els horaris d’obertura i tancament dels comerços a les zones de gran densitat d’aquests.
• S’eviten desplaçaments de l’operari “en buit”, és a dir desplaçaments sobre zones que ja han estat netejades.

E qu i p s d e tr e ball
El servei d’agranada manual està format per 4 equips.
Cada un dels equips el forma:

Freqüència set.

(hivern)

(estiu)

1.506

1

2

Pollença

1.819

7

7

Ruta 3

Pollença

1.146

1

1

Ruta 4

Pollença

888

1

1

Ruta 5

Pollença

1.134

2

2

Ruta 6

Port de Pollença

2.375

1

1

Nucli urbà

Longitud (m)

Ruta 1

Cala sant Vicenç

Ruta 2

• 1 Granera
• 1 Pala

• 1 Peó
• 1 Carretó

Rendiments per equip: 6,41 km/dia
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Freqüència set.

Nom

S e r ve i d’agr anada mec ànic a mixt a
S’anomena agranada mecànica mixta o amb bufadora a la varietat d’agranada en què intervenen conjunta i coordinadament l’agranada manual i l’agranada mecànica. L’aplicació d’aquest tipus de tractament permet reduir les principals limitacions del servei d’agranada mecànica, és a dir la neteja de zones
d’aparcaments i amb gran quantitat d’obstacles.
L’equip de treball està constituït per una agranadora mecànica, en el cas del servei de neteja de Pollença es tracta
d’una agranadora d’aspiració, i dos operaris de neteja. El peó de neteja només disposa com a eina de treball un bufador.
La funció del vehicle és la de netejar les zones a les que té fàcil accés mentre que la funció dels operaris amb bufador és la
d’extreure aquells residus que es troben situats en llocs inaccessibles per al vehicle cap a llocs on si pot fer-ho.

Pr oc e d i me nt de t r e b all
El procediment rutinari de treball d’aquest tipus de servei es detalla en una sèrie de passos:
• Desplaçament de l’equip de treball des del centre fins al lloc d’inici del recorregut.
• Un dels operaris es dedica a extreure els residus situats entre els cotxes i impulsa aquests residus cap a la calçada, deixant-los en la línia
d’avanç de l’agranadora.
• Quan el peó avança diversos metres de carrer, l’agranadora procedeix a recollir els residus que ha deixat sobre la calçada.
• Per tal de millorar el rendiment, mentre l’operari van extraient residus entres els cotxes, l’agranadora va netejant les zones on no es requereix el treball dels peons, com ara voreres amples, vorades lliures, etc.
• El procediment es repeteix de la mateixa manera en tots els carrers del recorregut. En cas que el dipòsit de l’agranadora
s’ompli de residus, aquesta es desplaça cap a un dels llocs designats com a punts de transferència per procedir al
buidatge de la mateixa.
L’ús de bufadores per realitzar l’agranada mixta es fa observant una sèrie de normes de seguretat
específiques. A més no s’aplica en zones on hi ha massa pols acumulada, ja que aquesta eina provoca un núvol de partícules en suspensió bastant considerable. La bufadora és essencialment una
eina que projecta un raig d’aire capaç de desplaçar els residus diversos metres en poques dècimes
de segon.
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E qu i p s d e tr e ball
El servei d’agranada mecànica mixta està format per 3
equips. Cada un dels equips el forma:
• 1 Conductor/maquinista
• 1 Peó bufador
• 1 Màquina agranadora per aspiració
• 1 Bufadora

Rendiments per equip: 8,09 km/dia
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Freqüència set.

Freqüència set.

(hivern)

(estiu)

12.590

1

2

Pollença

5.259

7

7

RMQ3

Pollença

1.442

1

1

RMQ4a

Pollença

11.693

1

1

RMQ4b

Pollença

12.843

2

2

RMQ5

Pollença

6.274

1

1

RMQ6

Port de Pollença

23.311

1

1

RMQ7

Port de Pollença

10.436

2

2

RMQ8

Port de Pollença

3.710

2

3

RMQ9

Port de Pollença

11.836

3

4

RMQ10

Port de Pollença

7.451

3

7

RMQ11

Port de Pollença

5.010

7

14

Nom

Nucli urbà

Longitud (m)

RMQ1

Cala sant Vicenç

RMQ2

Ser ve i d e ba lde ig d e la via públic a
El baldeig manual mecanitzat mixt és un servei que efectua la neteja dels carrers aprofitant la pressió de l’aigua procedent d’un dipòsit de gran capacitat situat sobre el camió.
Aquest servei està constituït per un equip de treball compost per un conductor, un operari i
un vehicle auto-baldejadora. La pressió d’aigua s’obté amb l’ajuda d’una bomba accionada per un motor auxiliar, capaç d’impulsar l’aigua a pressió elevada.

Pr oc e d i me nt de t r e b all
El procediment de treball d’aquest servei és el següent:
• Desplaçament de l’equip de treball des del centre de treball fins al sector
de neteja.
• Seleccionada la zona d’inici, es col·loquen senyals d’avís que adverteixen el desenvolupament d’aquest servei.
• Desenrotllat de la mànega, el mínim possible, però que permeti el treball.
• Aquest servei es realitza una vegada la zona ha estat agranada.
• Començament del treball, s’aplica aigua a pressió dirigint l’aigua bruta
cap als embornals del carrer.
• Quan el dipòsit d’aigua es queda buit, el conductor es desplaça cap al punt
d’ompliment més proper.

E qu i p s d e tr e ball
Els servei de baleig està format per 1 equip que el forma:
• 1 Camió equipat amb cisterna d’aigua a pressió
• 1 Conductor
• 1 Peó

Pàg. 10
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Ca r ac terís tiques del vehic le
El vehicle utilitzat en el servei de baldeig és un camió que carrega sobre la seva caixa un dipòsit
d’aigua amb capacitat de 2 metres cúbics juntament amb un grup moto-bomba auxiliar. Aquests
grups permeten obtenir una pressió d’aigua al voltant de 15 atmosferes.
Per poder allotjar la mànega amb la qual es realitzarà el servei, el vehicle compta en
la seva part posterior amb un rodet accionat per una maneta capaç d’albergar uns 80
metres de mànega. En les parts davanteres del vehicle es disposa d’un sistema de
broquets orientables per efectuar serveis de baldeig tangencial.

B aldeig m an ual m ecan itz at

Bal dei g amb vehi cl e auto-bal dej ador a

Pàg. 11

Servei buidatge i neteja de papereres
El servei de buidatge i neteja de papereres consisteix en la retirada dels residus de les papereres del municipi, realitzant una neteja tant interior
com exterior de les mateixes, amb la freqüència suficient perquè no es desbordin. El servei de buidatge i neteja disposa de 2 equips formats per 1
conductor i 1 camió de caixa oberta.
Algunes de les tasques designades a aquest equip a més del buidatge de les papereres, és:
• Reparació de la paperera o d’alguna de les seves parts.
• Reposició de l’envàs de la paperera o d’alguna de les seves parts.
• Neteja de l’envàs. Aquesta operació es realitza “in situ” amb sistemes d’aigua a pressió.
• Reubicació de la situació de la paperera.
• Col·locació de noves unitats de papereres.

Procediment de treball

Aproximació a la
paperera

Canvide bossa de la
paperera

Dipositar-la en el
camió

Realitzar la lectura
del TAG
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E qu i p s d e tr e ball
El servei de buidatge i neteja de papereres està format per 2 equips. Cada un dels equips el forma:
• 1 Conductor/maquinista
• 1 Camió de caixa oberta

Rendiments per equip:
Buidatge: 104 papereres/dia
Neteja: 20 papereres/dia
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Servei de manteniment de papereres
Durant l’any 2015 s’han instal·lat, reubicat o col·locat un TAG a un total de 8 papereres.
A continuació es mostra una taula resum amb cada model de paperera.
Model de paperera

Nova instal·lació

Instal·lació de TAG

Prima linea

6

6
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S e r ve i d e ne te ja de me r cats i esdeveniments
Per tal de poder mantenir en bon estat dels espais públics on es realitzen setmanalment els mercats, aquest servei dotat d’equipaments tant
d’agranada manual com mecànica, s’encarrega de les zones de mercat a més del buidatge de papereres.
Amb l’objectiu de proporcionar un servei més eficaç, es distribueixen contenidors de residus urbans a la zona del mercat i es retiren els mateixos
un cop finalitzat el mercat.
A més s’han realitzar les neteges de tots els esdeveniments públics que s’han produït en el municipi durant l’any 2015.
A continuació es detallen aquests esdeveniments juntament amb els mitjans que s’han utilitzat per a cada una d’ells.

E qu i p s d e tr e ball pe r a mer c ats
El servei de neteja de mercats (Pollença i Port de Pollença) està format per 2 equips. Cada un dels equips el forma:
• 1 Màquina agranadora
• 1 Camió amb caixa oberta
• 1 Conductor/maquinista
• 2 Conductors
• 1 Peó bufador
• 2 Peons agranada manual
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Exemples de l’estat de la via durant esdevenimentss
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E qu i p s d e tr e ball pe r a esdeveniments
El Servei de Netja Viària disposa dels recursos necessaris per a cada un dels events que esp produexen en el municipi:
						

Mitjans humans		

Hores

• Cap d’any					

8				

33

• Nit Nadal					

7				

28

• Reis					7				25
• Carnaval					

6				

18

• La fira (dissabte)				

5				

15

• La fira (diumenge)			

7				

45

• Firó (dilluns matí)				

7				

21

• Firó (dimarts matí)			

4				

12

• Setmana Santa: Dijous Sant		

9				

34

• Setmana Santa: Divendres Sant		

7				

35

• Mare de Déu del Carme			

6				

42

• Fira de la mar				

4				

8

• Festes estiu				

8				

56

Totals
371 hores
6,54 operaris per event

A més es vol fer especial menció a les festes importants del municipi com són Sant Antoni i La Patrona:
• Dia 17 juliol (votacions)			

10				

66

• Dia 29 juliol (Ca la Cristiana)		

7				

21

• Dia 31 juliol (marxa fresca)		

14				

98

• Dia patrona (matí i vespre)		

18				

144

• Dia següent Patrona			

12				

80

• Sant Antoni (camí a Ternelles)		

2				

10

• Sant Antoni (dia 17, mati i vespre) 15
• Sant Antoni (dia 18, matí)			

17

			
15				

88,5
110

Totals
617,5 hores
11,63 operaris per event

H or ar is gener als del ser veis

Els horaris del servei de neteja viària del Pollença es distribueixen segons la temporada de
l’any:
• TEMPORADA ALTA: d’abril a setembre
• Horari: 6:00 a 12:30
• Servei de reforç:17:00 a 19:00

• TEMPORADA BAIXA: d’octubre a Març
• Horari: 7:00 a 13:30

F or mació
A continuació s’exposen les jornades de formació impartides al personal de la UTE Urban
Serveis. Totes les sessions de formació són específiques per a la prevenció de riscos laborals.
• Formació en riscos laborals del lloc de treball impartida per Previs
• Formació específica (1,5h): Lloc de feina neteja viària
• Formació específica (1,5h): Lloc de feina mecànic
• Formació específica (1,5h): Lloc de feina conductor agranadora
• Reunió assessorament amb els representants de l’empresa.
• Curs de “Bones practiques ambientals” (6 hores): Lloc de feina neteja viària
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Mi tjans humans
El servei de neteja viària de Pollença compta amb un total de 18 persones dedicades al servei. Aquest personal es distribueix en personal directe
i indirecte.
• Personal directe
Mecànic
3%

• Responsable del Servei (1)
• Encarregat (1)

Responsable del servei
6%

• Conductors/maquinistes (6)
• Peons (8)

Encarregat
6%

• Mecànic (0,50)
• Personal indirecte
• Responsable qualitat
• Responsable Seguretat

Peons
49%
Conductors/maquinistes
36%

19

Mi tjans tècnics
El servei de neteja viària té a la seva disposició la maquinària necessària per desenvolupar el servei, el model de cada s’especifica a continuació:
• Agranadores
• Ravo 540
• Mathieu new azura
• Dulevo 850 dk
• 2 camions polivalent Nissan cabstar 3500 kg
• Vehicle elèctric Goupil g3l elèctric
• Furgoneta polivalent Citroën berlingo
• Carretons 5 unitats
• Bufadors 7 unitats
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Mi tjans de contr ol
Durant l’any passat s’ha mantingut el sistema de control d’incidències i GPS per a tots els equips del servei. Amb aquest sistema s’ha anat controlant el servei de neteja a través de la plataforma informàtica, amb la qual també s’han extret els informes mensuals.

Li n e a ve r de
És un projecte de participació ciutadana enquadrat en el marc de
la prestació de serveis intel·ligents a les ciutats, que engloba els
següents serveis:
Comunicació d’incidències a l’Ajuntament
El ciutadà pot comunicar qualsevol incidència o desperfecte a la seva
ciutat per millorar la seva municipi, tant a través del web com de
l’aplicació mòbil. Amb aquest servei intel·ligent s’estableix un nexe
de comunicació directa amb l’Administració local.
Intranet municipal
Inclou una potent intranet mitjançant la qual l’Ajuntament gestiona les incidències del seu municipi, i pertant pot dur un control de
l’estat i r solució de les mateixes. L’eina proporciona estadístiques,
informes, alertes i missatgeria interna, facilitant el control de les
empreses de serveis.

Totals
_ 147 incidències resoltes
_ 8 incidències denegades
_ 32 incidències pendents
21

Anàlisi ambiental
• Sistemes de gestió
• Nivells sonors de la maquinària
•
Gestió de residus
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Sistemes de gestió
Les empreses que conformen la UTE disposen d’una sèrie de sistemes de gestió implementats en els diferents àmbits d’actuació als que es dediquen.
A més dins l’any 2015 s’han renovat satisfacòriament els següents sistemes de gestió:
Llistat resum dels sistemes de gestió i certificats de que disposa cadascuna de les empreses.
• GRUP LLABRES FELIU
• Sistema de Gestió de la Qualitat segons la norma UNE-EN-ISO 9.001
• Sistema de Gestió Ambiental segons la norma UNE-EN-ISO 14.001
• Sistema de Gestió de la Seguretat i Salut Laboral segons la norma OHSAS 18001:1999
• Gestió Ètica i Responsabilitat Social segons norma SGE-21
• BARTOLOMÉ ADROVER E HIJOS SL
• Sistema de Gestió de la Qualitat segons la norma UNE-EN-ISO 9.001 i 14.001
• AMER E HIJOS SA
• Sistema de Gestió de la Qualitat segons la norma UNE-EN-ISO 9.001
• Sistema de Gestió Ambiental segons la norma UNE-EN-ISO 14.001
• Sistema de Gestió de la Seguretat i Salut Laboral segons la norma OHSAS 18001:1999
El nostre compromís amb el medi ambient i amb la prestació de serveis de qualitat, fa que des d’aquesta UTE s’exigeixi aquest mateix compromís
per a totes les empreses i entitats externes que treballen amb nosaltres.
A més aquest any Urban Serveis segueix participant activament en el compliment de la ISO 9001 i 14001 a les platges del municipi de Pollença
seguint les directrius de la norma.
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Nivells sonors de la maquinària
Els vehicles de neteja viària que Urban Serveis destina al servei de neteja viària de Pollença disposen dels certificats oficials en els que s’hi fa
constar els límits de decibels produïts per les màquines:
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Gestió de residus
Urban Serveis disposa d’un conveni de col·laboració amb l’empresa ADALMO SL amb el qual gestiona els residus perillosos i no perillosos que es
produeixen en les seves instal·lacions.
• Aquests residus són els següents:
• Oli mineral L.E.R: 130205
• Filtres d’oli: L.E.R: 160107
• Envasos contaminats plàstic: L.E.R: 150110
• Envasos contaminats metàl·lics: L.E.R: 150110
• Absorbents i draps contaminats: L.E.R: 150202
• Plom Bateries: L.E.R: 160601
• Anticongelant: L.E.R: 160114
• Líquid de frens: L.E.R: 160113
• Sabates de fre: L.E.R: 160111
Dins l’any 2015 s’ha substituït el 2% del combustible usat en els vehicles per biodièsel, estalviant així l’emissió a l’atmosfera de CO 2.
Amés s’ha reduït el consum del 3% de l’aigua potable substituint-la per aigues grises subministrades per l’Ajuntament.
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Anàlisi de les incidències
La UTE Urban Serveis ha resolt durant l’any 2015 un total de 187 incidències produïdes en el municipi, la tipologia d’incidències s’han classificat
segons el següent llistat:
• Bossa de fems al carrer
• Bossa de fems al costat de papereres
• Contenidor de selectiva desbordat
• Contenidor de rebuig desbordats (RSU)
• Excrements d’animals
• Neteja amb aigua a pressió
• Neteja de pintades
• Neteja especial
• Papereres pintades
• Papereres rompudes
• Propaganda dinàmica
• Voluminosos en àrees d’aportació
• Voluminosos en contenidors de
rebuig
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Es t adís tica
Bossa de fems al costat de contenidors selectiva

Lixiviats camió de recollida

Roba als contenidors de selectiva

Bossa de fems al costat de contenidors RSU

Varis

Neteja en la recollida selectiva

Propaganda dinàmica

Papereres rompudes

-15%

Neteja de pintades

Precentatge d’incidències resoltes classificades per tipologia

-10%

Neteja amb aigua a pressió

Neteja amb aigua a pressió
43%

-5%

Contenidor selectiva desbordat

Excrements d’animals
5%

0%
Bossa de fems al carrer

Contenidor selectiva desbordat
4%

5%

Mal ús dispensadors de bosses

Bossa de fems al costat de paperes
1%

Voluminosos en contenidors de rebuig

Bossa de fems al carrer
21%

Voluminosos en àrees d’aportació

10%

Neteja especial

15%

Excrements d’animals

Lixiviats camió de resollida
1%

Voluminosos en contenidors de rebuig
1%

Propaganda dinàmica
15%

20%
Contenidors de Rebuig desbordats RSU

Neteja en la recollida selectiva
2%

Paperers rompudes
1%
Neteja especial
3%
Neteja de pintades
1%

25%

Bossa de fems al costat
de contenidors de selectiva
1%

Bossa de fems al costat de papereres

Bossa de fems al
costat de contenidors RSU
1%

-20%

Variació de les incidències respecte
l’any passat classificat per tipologies

Aquestes incidències són avisos puntuals rebuts per part de l’administració, mitjançant la plataforma de la Línea Verde o a nivell particular produïts
tant en horari de servei com fora del mateix. Totes les incidències s’han resolt en un termini màxim de 24 hores, segons la naturalesa i la urgència
de la mateixa.
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Exemples d’incivisme
El servei de neteja viària durant el 2015 ha realitzat un recull de fotografies més exaustiu que durant els anys passats amb la voluntat de sensibilitzar a la població pollencina, a continuació és mostren un recull de fotografies on retraten actes incívics produïts pels mateixos ciutadans.
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Educació ambient al

El Servei de Netja viària ha Col·laborat amb el Programa d’Educació Ambiental de Pollença.
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El ser vei en xifr es
• Quilòmetres totals de les agranadores

• Quilòmetres dels operaris (agranada manual)
• Hores totals de feina al carrer
• Número vegades que s’han buidades les papereres
• Número de bosses utilitzades als dispensadors
• Quilograms de rebuig recollits
• Consum de litres de gasoil
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Quilòmetres totals de les agranadores

8.863.620 Km
Quilòmetres dels operaris (agranada manual)

9.362.840 Km

Hores totals de feina al carrer

27.946 hores

Número vegades que s’han buidades les papereres

72.240 vegades
Número de bosses d’excrements als dispensadors

139.500 bosses
Quilograms de rebuig recollits

218.120 kg
Consum de litres de gasoil

33.976 litres
Pàg. 31

