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Notícies
La deixalleria mòbil reprèn l'activitat
La deixalleria mòbil reprèn a partir de dimarts 12 de maig l'activitat amb modificacions en els horaris i en
el nombre de parades per adaptar el servei a l'actual situació de desconfinament progressiu.

Dilluns, 11 de maig de 2020

La Deixalleria Municipal reobrirà el dimarts 5 de maig amb cita prèvia
A partir de dimarts 5 de maig la Deixalleria Municipal tornarà a donar servei a particulars. Per poder
utilitzar el servei, cal trucar al telèfon 93 645 04 12 i concertar cita prèvia. Caldrà accedir-hi amb
mascareta i guants.
Divendres, 1 de maig de 2020

Augmentem la freqüència de la recollida de resta a les urbanitzacions
Vist que la situació d’emergència derivada de la crisi sanitària de la Covid19 i el conseqüent
confinament, ha donat lloc a un augment dels residus generats a les llars del municipi, s’ha contractat
l’augment de la freqüència de recollida de resta a les urbanitzacions (Cesalpina, Can Via i Sant
Roc), passant de tres dies de recollida setmanals a una freqüència de quatre dies per setmana.
Dilluns, 20 d'abril de 2020

Reforcem la recollida d’envasos lleugers i de paper-cartró i continuem
amb la desinfecció diària d’espais públics
L’Ajuntament ha augmentat la freqüència de la recollida d’envasos lleugers i de paper-cartró a tot el nucli
urbà, Colònia Güell, Sant Roc, Can Via i Cesalpina. Ara la recollida es realitza tres dies a la setmana:
dilluns, dijous i dissabte.
Dimarts, 7 d'abril de 2020

Continuem amb els treballs de neteja i desinfecció com a mesura de

prevenció contra el COVID-19
Continuem amb els treballs de neteja i desinfecció amb hipoclorit sòdic (lleixiu) dels espais públics de
més afluència com a mesura de prevenció contra la propagació del coronavirus.
Divendres, 27 de març de 2020

