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1.

INTRODUCCIÓ

L’Ajuntament ha de dur a terme un assegurament integral del control i la qualitat del
servei, per tal d’adaptar-se de manera dinàmica a les necessitats canviants de la
ciutat, millorar els serveis prestats i mantenir o millorar els paràmetres ambientals
des de l’inici de la contracta de serveis.
El control de qualitat s’avalua amb diferents inspeccions: el control dels mitjans de
neteja viària i recollida selectiva, el control de la qualitat dels servei de recollida de
residus i neteja viària, l’estat de les deixalleries i l’estat dels contenidors.
El control dels mitjans de neteja viària i recollida selectiva es realitza mitjançant la
informació obtinguda dels sistemes GPS, indicant si l’equip es troba o no dins la seva
ruta especificada.
El control de la qualitat dels servei de recollida de residus i neteja viària es realitza
mitjançant inspeccions sobre el terreny abans i després de la prestació del servei,
per valorar l’estat de neteja del carrer i la qualitat dels serveis de neteja viària.
L’estat de les deixalleries i l’estat dels contenidors es comprova mitjançant
inspeccions sobre el terreny per part d’un tècnic, que omple les respectives fitxes de
control.

2.

OBJECTIUS

L’objectiu principal del servei de control de qualitat, auditoria tècnica i assessorament
en la millora continua del servei de recollida de residus, neteja viària i deixalleries és
gestionar el control de prestació dels serveis, les avaluacions de qualitat del servei i
d’elaborar els certificats mensuals i posar-los a disposició dels tècnics municipals per
a la seva validació.
Per aconseguir aquest objectiu global, els objectius específics són:
o
o
o
o
o
o
o

Contrastar l’execució efectiva i eficaç dels serveis previstos
Contrastar la qualitat dels serveis prestats
Contrastar la qualitat d’altres aspectes contractuals
Deixar de liquidar els serveis “no prestats” o deficients.
Validar les factures de l’empresa contractada.
Demostrar l’eficàcia del Servei i optimitzar-lo
Analitzar la percepció del ciutadà
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3.

INSPECCIONS

3.1. CONTROL DE MITJANS DE NETEJA VIÀRIA I
RECOLLIDA SELECTIVA
3.1.1.

Control presencial i composició dels equips

Aquest mètode de control fa referència a si l’equip es troba o no dins la seva ruta
especificada d’acord amb la planificació establerta d’antuvi entre els serveis tècnics i
l’empresa adjudicatària i també engloba la composició correcta dels equips segons
els paràmetres contractuals especificats entre l’Ajuntament i l’empresa adjudicatària.
Per portar a terme aquest control es tenen en compte:
-

Informació obtinguda dels sistemes GPS

-

Observació directa

Resultats:
Amb les comprovacions realitzades per GPS es mostra que hi ha vehicles i mòbils que
no retornen senyal tot i que s’indica en els diferents dies que realitzen el servei,
aquests són:

0064FRL (4)
0086BZJ (2)
0338HKM (26)
0351HKM (8)
0354HKM (2)
0356HKM (2)
0362HKM (21)
0367HKM (25)
0801JRK (1)
0895HNJ (7)
1578HLC (3)
1684FTV (66)
1693HMG (26)
1702HMG (26)
1889JRV (13)

1979HLL (2)
2189BXZ (1)
2332HNJ (13)
2435HNJ (1)
2441HNJ (2)
2457HNJ (1)
2465HKF (4)
2820CDK (1)
3036DMN (14)
3450DHB (8)
4152GGF (22)
4341GCT (2)
4426GCT (3)
4553JPF (3)
5404HBR (22)

5428HBR (9)
5432HBR (4)
5447HXP (4)
5808HKL (1)
5813HKL (22)
6132HLT (4)
6163HLT (7)
6264CDV (3)
6577JNK (122)
6875DLP (12)
7015CLD (2)
8078HSJ (1)
8094HSJ (28)
8351FWR (12)
8351GRS (3)

8394HTW (108)
8425FWR (6)
8539CCC (4)
9054FZC (6)
9769HZR (28)
9810HLL (5)
9816HLL (9)
B7106WD (30)
E4962BFY (1)
E5116BFY (33)
E5118BFY (1)
E5119BFY (3)
E5120BFY (13)
E5131BCC (1)
E5135BCC (1)

Entre parèntesis s’indica el nombre de vegades que no han donat senyal tot i ser
comunicades. En total són 60 matrícules i mòbils, l’any anterior van ser 79 (incloses
les incidències degut als telèfons mòbils). Les causes són: els aparells presentaven
avaries en el GPS o s’havia realitzat un canvi de vehicle sense informar-ho al
comunicat de serveis.
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Entre els mesos d’octubre de 2018 i juny de 2019 l’empresa va estar comunicant els
canvis de vehicle realitzats i no recollits als comunicats de servei diari. Aquesta
informació es va utilitzar per actualitzar el llistat anterior.

Imatge 1. Vehicles que no retornen senyal GPS. Evolució anual 2016-2019

Al gràfic anterior no s’han inclòs les incidències dels telèfons mòbils de les rutes de
neteja manual, que van estar operatius del mes de novembre del 2017 al mes
d’octubre del 2018.
La gràfica mostra que el número d’aparells que no retornen senyal GPS no ha tingut
un comportament lineal, sent el 2017 l’any que presenta valors més baixos.
Al 2019 s’observa un increment els mesos d’abril i agost. El mes de juny va ser el
mes on el número d’aparells que no retornen senyal GPS va ser més baix.

Mensualment també es realitza un seguiment de les escombradores i vehicles de prerecollida a través de la plataforma Vision, per a comprovar el % de compliment de la
ruta assignada.
En aquells casos en que el compliment de la jornada és inferior al 80%, s’ha
comprovat el compliment horari a partir de la informació del GPS.
En total es van realitzar controls a les rutes d’escombradora i vehicles de pre-recollida
52 dies durant l’any 2019.
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Fecha

Turno
1 - Turno de
mañana

Recorrido
AARG02KM - ESCOMBRADA
MECÀNICA VORERES CITYCAT

Vehículo
4962 - E4962BFY - B.ASPIR AUTOPRO - BUC CITY CAT
2020 EV - 2,5m3 3ER/INS

1 - Turno de
mañana

5116 - E5116BFY - B.ASPIR AUTOPRO - RAV 540 CD EV
BEXC18KM - ESCOMBRADA MIXTA - 4m3 3ER/INS

1 - Turno de
mañana
1 - Turno de
mañana
1 - Turno de
mañana

5135 - E5135BCC - B.ASPIR AUTOPRO - RAV 5002 CD CEXC28KM - ESCOMBRADA MIXTA 4m3 3ER/INS
5117 - E5117BFY - B.ASPIR AUTOPRO - RAV 540 CD EV
EEXC13KM - ESCOMBRADA MIXTA - 4m3 3ER/INS
5121 - E5121BFY - B.ASPIR AUTOPRO - RAV 540 CD EV
FEXC22KM - ESCOMBRADA MIXTA - 4m3 3ER/INS

5/9
1 - Turno de
mañana
1 - Turno de
mañana

2 - Turno de
tarde
2 - Turno de
tarde
3 - Turno de
noche
3 - Turno de
noche
3 - Turno de
noche
Taula 1. - Exemple de

GREP02AM_P - PRE-RECOLLIDA
RUTA 2
GR1P05AM_P - PRE-RECOLLIDA
RUTA_4_B (MJS) CURTA

GDXG07KT - ESCOMBRADA MIXTA
DUAL

83510 - 8351FWR - VOLQ TRADICI - Nissan
CABSTAR35.11 EuroIV - 8m3 S/I
4426 - 4426GCT - VOLQ TRADICI - Nissan CABSTAR
35.12 EV - 8m3 S/I

2465 - 2465HKF - LPT.AUT LIMPINT - Citroen Jumper
35 L2H2 - <1,5 M3

5121 - E5121BFY - B.ASPIR AUTOPRO - RAV 540 CD EV
DEXC31KT - ESCOMBRADA MIXTA - 4m3 3ER/INS
GR1P01DN_P - PRE-RECOLLIDA
8394 - 8394HTW - VOLQ TRADICI - Nissan CABSTAR
RUTA 1 GR1P01DN
35.12 EV - 8m3 S/I
GR1P02DN_P - PRE-RECOLLIDA
4426 - 4426GCT - VOLQ TRADICI - Nissan CABSTAR
RUTA 2 GR1P02DN
35.12 EV - 8m3 S/I
GR1P03DN_P - PRE-RECOLLIDA
4341 - 4341GCT - VOLQ TRADICI - Nissan CABSTAR
RUTA 3 GR1P03DN
35.12 EV - 8m3 S/I
quadre comparatiu generat a la plataforma Vision

% Long. teo.
/ rzda

Observaciones

99,406
HORA SORTIDA: 6:23
HORA TORNADA: 8:35
HORES TOTALS: 2:12
GPS comença a donar senyal al c/ Nou, 24 i deixa
65,814 de donar senyal c/ de l'Obra 3.
HORA SORTIDA: 5:54
HORA TORNADA: 12:00
HORES TOTALS: 6:06
El vehicle ha realitzat 5 parades que sumen un
31,924 total de 1 hora i 6 minuts.
100
100
HORA SORTIDA: 08:08
HORA TORNADA: 13:14
HORES TOTALS: 5:06
GPS comença a donar senyal a la Deixalleria
79,266 Municipal (c/Joan Torró, 1).
86,513
HORA SORTIDA: 13:10
HORA TORNADA: 16:50
HORES TOTALS: 3:40
No s’indica cap incidència al comunicat de serveis
52,24 diari.
HORA SORTIDA: 13:25
HORA TORNADA: 18:39
75,701 HORES TOTALS: 5:14
84,753
85,024
87,926

El seguiment quantitatiu mostra que l’any 2019 el 21% de les rutes de neteja van complir més del 95% del recorregut teòric, l’any
anterior va ser del 46%.
El promig de compliment de les rutes d’escombradora i vehicles de pre-recollida és del 73,1%, l’any anterior va ser del 86,5%.

Imatges 2 i 3.- Evolució del % de rutes que realitzen més del 95% de la ruta (esquerra) i evolució del promig de compliment de ruta (dreta)

L’any 2017 es va iniciar aquest tipus de control el mes de juliol.
No s’han inclòs les incidències dels telèfons mòbils de les rutes de neteja manual, que van estar operatius del mes de novembre del 2017 al mes
d’octubre del 2018.
Als gràfics anteriors s’observa que tant el % de rutes que realitzen més del 95% de la ruta com el promig de compliment de ruta de l’any 2019 és el
més baix en el període inspeccionat.
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3.1.2.

Control horari GPS

S’efectua el control via GPS dels vehicles adscrits al servei de recollida de residus per tal de comprovar el seu compliment horari i la
duració de les parades realitzades.
En total es va realitzar el control a 24 rutes de recollida de residus durant l’any 2019.
A la taula següent s’han recollit les mitjanes de sortida i arribada a la nau i del total d’hores treballades.

Mes

Ruta
Ruta 2 Prerecollida (matí)

Gener

H sortida H
arribada Total
H
Comentaris
nau
nau
treballades*
7:44

12:37

Ruta 3 Rebuig
càrrega lateral
(nit)

20:46

2:36

5:44 En general es no es realitza cap parada. En alguns casos s’ha realitzat
una parada d’entre 10’ i 15’ per torn. L’horari de sortida i arribada és
bastant constant.

Ruta 1 Envasos
(tarda)

13:02

18:43

5:33 En general es no es realitza cap parada. En alguns casos s’ha realitzat
una parada d’entre 15’ i 20’ per torn. L’horari de sortida i arribada és
bastant constant.

Comercial Paper
(nit)

21:04

2:35

7:53

12:57

20:56

2:40

9:21

11:24

Febrer

Ruta 4 Envasos
(matí)
Març
Ruta 1 FORM (nit)

Abril

Vidre Soterrat
(matí)

4:23 En general es realitza una parada per torn d’aproximadament 30’.
L’horari de sortida i arribada és bastant constant. En festiu es realitza un
horari diferent, complint amb la jornada total.

4:49

En general es realitza una parada per torn d’entre 30’ i 50’. L’horari de
sortida i arribada és bastant constant.

5:40 En general es no es realitza cap parada. En alguns casos s’ha realitzat
una parada d’entre 30’ i 40’ per torn. L’horari de sortida i arribada és
bastant constant. Un dels dies va haver-hi un canvi de vehicle a causa
d’una avaria al vehicle assignat.
5:44 No es realitza cap parada. L’horari de sortida i arribada és bastant
constant.
2:02 No es realitza cap parada. L’horari de sortida i arribada és bastant
constant. No s’ha pogut comprovat si l’horari realitzat és correcte ni el
percentatge de jornada assignat a aquest servei. Al Calendari de serveis
s’indica que la recollida de vidre soterrat es realitza en torn de matí i a
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Mes

Ruta

H sortida H
arribada Total
H
Comentaris
nau
nau
treballades*
la oferta s’indica que la recollida de vidre en alça (que inclou soterrats)
es realitza en torn de tarda a jornada completa.

Ruta 4 FORM (nit)

21:02

6:06

4:43 En general es realitza una parada per torn d’entre 10’ i 40’. L’horari de
sortida i arribada és bastant constant. Es va realitzar un canvi de vehicle
que no es va indicar al comunicat de serveis diari.

7:53

12:32

4:28 En general es no es realitza cap parada. En alguns casos s’ha realitzat
una parada d’entre 30’ i 40’ per torn. L’horari de sortida i arribada pateix
bastantes variacions. En un dels casos va ser degut a la vaga dels
treballadors. En altres casos es desconeix la raó, ja que no s’indica al
comunicat de serveis diari.

13:36

18:52

4:19 En general s’observa que el vehicle torna a la base durat la ruta i hi
resta entre 50’ i 100’. L’horari de sortida i arribada pateix bastantes
variacions. Al comunicat de serveis diari s’indica que en alguns casos es
va haver de derivar el servei per demanda de la policia local.

7:30

13:37

5:55 En general es no es realitza cap parada. En alguns casos s’ha realitzat
una parada d’aproximadament 10’ per torn. En un cas el vehicle va
tornar a la base on hi va restar 57’. L’horari de sortida i arribada és
bastant constant, excepte en un cas, en el que el vehicle va sortir i
tornar abans, complint amb la jornada total prevista.

Ruta 1 Paper (nit)

21:08

3:02

5:30 En general es realitza una parada per torn d’entre 25’ i 35’. L’horari de
sortida i arribada és bastant constant. El vehicle que va realitzar el
servei és diferent a l’indicat als fulls de ruta.

Ruta 1 Vidre
(tarda)

13:01

18:49

5:34 En general es realitza una parada per torn d’entre 10’ i 30’. L’horari de
sortida i arribada és bastant constant.

Ruta 1 Rebuig
(nit)

20:53

2:49

8:33

13:04

Ruta 4 Paper
(matí)

Maig
Pre-recollida Ruta
5 (tarda)

Ruta 4 Prerecollida (matí)
Juny

Juliol

Ruta 2 Envasos
(matí)
Agost

5:56 No es realitza cap parada. L’horari de sortida i arribada és bastant
constant.
5:07 En general no es realitza cap parada. En un cas el vehicle realitza una
parada de 26’. L’horari de sortida i arribada pateix bastantes variacions.
En un cas part del la ruta es dedica a la recollida de paper. En un cas a
l’apartat “Elevaciones teoricas vs reales” del Vision s’indica que la ruta
es va realitzar amb els dos vehicles indicats al quadre anterior. No
9
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Mes

Ruta

H sortida H
arribada Total
H
Comentaris
nau
nau
treballades*
s’indica cap incidència al comunicat de servei diari ni a l’apartat
“Intinerarios recogida teóricos vs reales”.

Setembre

Octubre

Ruta 5 FORM
(tarda)

13:11

18:32

5:12 En general no es realitza cap parada. En alguns casos s’ha realitzat una
parada d’entre 15’ i 25’ per torn. L’horari de sortida i arribada pateix
bastantes variacions. En dos casos el servei es va realitzar amb un
vehicle diferent a l’indicat al full de ruta.

Ruta 3 Paper
(matí)

8:04

13:45

5:39 En general no es realitza cap parada. En un cas el vehicle realitza una
parada de 11’. L’horari de sortida és bastant constant, l’horari de
tornada pateix més variacions.

Ruta 1 Prerecollida (nit)

20:48

2:20

Vidre Comercial
(tarda)

15:59

18:25

Pre-recollida ruta
3 rebuig (nit)

21:16

2:41

7:50

13:20

Ruta 2 Rebuig
(nit)

20:46

2:37

5:46 En general no es realitza cap parada. En alguns casos s’ha realitzat una
parada d’entre 5’ i 10’ per torn. L’horari de sortida i arribada és bastant
constant.

Ruta 4 Rebuig
(matí)

7:19

12:46

5:09 En general es realitza una parada d’entre 10’ i 35’ per torn. L’horari de
sortida i arribada és bastant constant. En un cas el vehicle va sortir i de
la base més tard, realitzant una jornada més curta de la prevista.

Ruta 2 Paper
(matí)
Novembre

Desembre

5:32 No es realitza cap parada. L’horari de sortida i arribada és bastant
constant. En un cas el vehicle no surt de la base i no s’indica cap
incidència ni canvi de vehicle al comunicat de serveis diari.
2:26 En general no es realitza cap parada. L’horari de sortida és bastant
constant, l’horari de tornada pateix més variacions.
5:11 S’han detectat jornades en les que no es realitza cap parada i jornades
en les que es realitza una o dos parades. La durada de les parades són
d’entre 5’ i 25’. L’horari de sortida i arribada és bastant constant. En un
cas el vehicle va sortir de la base més tard, realitzant una jornada més
curta de la prevista.
5:21 En general es realitza una parada d’entre 5’ i 20’ per torn. L’horari de
sortida i arribada pateix bastantes variacions. En un cas el vehicle va
iniciar i finalitzar la ruta abans del previst, complint amb la jornada total
prevista.
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Mes

Ruta
Ruta 3 Envasos
(dia)

H sortida H
arribada Total
H
Comentaris
nau
nau
treballades*
7:32

12:43

4:53 En general no es realitza cap parada. En alguns casos s’ha realitzat una
parada d’entre 15’ i 45’ per torn. L’horari de sortida és bastant constant,
l’horari de tornada pateix més variacions. En dos casos el vehicle va
sortir i tornar abans a la base, realitzant una jornada més curta de la
prevista.

Taula 2.- Taula resum control horari GPS

* Total d’hores treballades descomptant el temps de les parades.
En general s’observa l’hora de sortida i tornada de la nau es manté bastant constant. En alguns casos els vehicles han realitzat un
horari diferent al previst, generalment complint amb la jornada total prevista.
En algunes ocasions s’ha observat que l’operari realitzava un horari diferent al previst, però s’han mantingut el número d’hores
treballades.
Molts treballadors sobrepassen els 20 minuts de pausa del que disposen. S’han observat parades de més de 40 minuts.
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Imatge 4.- Total hores treballades per ruta

* La recollida de vidre soterrat i vidre comercial es realitzen a mitja jornada.
Al gràfic anterior s’observa que la majoria dels serveis tenen jornades entre les 5h i
les 6h (la jornada completa teòrica és de 6:22).

3.1.3.

Control de Normes de prestació

Aquestes inspeccions mostren si l’equip inspeccionat ha prestat el servei previst en
les condicions acordades entre l’Ajuntament i l’empresa.
Aquestes normes són comprovades a través de controls observacionals directes del
servei per itineraris, i per tant, per equips de recollida/neteja, i s’extrapolarà al global
de la ciutat, o per zones de neteja, instal·lacions o equips i vehicles, en el seu cas.

Resultats:
L’any 2019 es van dur a terme 530 controls de normes de prestació als serveis de
recollida de residus i neteja viària.
Cada inspecció de neteja viària i recollida de residus conté 20 aspectes a tenir en
compte, entre ells la imatge dels recursos materials, la imatge del personal, l’horari,
etc. Si qualsevol d’aquests 20 aspectes es considera incorrecte, el conjunt de la
inspecció es considera incorrecta.
A continuació s’han representat els resultats dels aspectes inspeccionats als controls
de normes de prestació:

Imatge 5.- Resultat anual dels aspectes de control de normes de prestació del servei de
Neteja Viària

En el cas de la neteja viària, el 79,6% dels aspectes van tenir resultat correcte, el
3,5% van tenir un resultat incorrecte i al 16,9% no es va poder realitzar el control.
Si s’analitza el resultat de les inspeccions, el 31,0% de van tenir resultat correcte, el
52,2% van tenir un resultat incorrecte i al 16,8% no es va poder realitzar el control.
El 72% de les inspeccions amb un resultat incorrecte han estat degut a que l’operari
no va seguir l’itinerari programat.

Imatge 6.- Resultat anual dels aspectes de control de normes de prestació del servei de
Recollida de Residus

En el cas de la recollida de residus, el 98,7% dels aspectes van tenir resultat correcte,
el 1,3% van tenir un resultat incorrecte i al 0,0% no es va poder realitzar el control.
Si s’analitza el resultat de les inspeccions, el 78,9% van tenir resultat correcte, el
21,1% van tenir un resultat incorrecte i al 0,0% no es va poder realitzar el control.
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3.2. CONTROL DE LA QUALITAT DEL SERVEI
L’assegurament de la qualitat és un dels factors d’èxit dels contractes de serveis de
recollida i neteja que ajuda a garantir el seu bon desenvolupament i a detectar
oportunitats de millora.
Els mesos de març, abril i maig es van realitzat inspeccions de l’estat de la
via pública en exclusiva a les regidories de Santa Eugènia i Sant Narcís. El
resultats d’aquets mesos s’han recollit en un apartat específic per a cada
regidoria.
3.2.1.

Anàlisi de l’estat de la via pública

Per tal d’avaluar si el servei implantat està correctament dimensionat, és a dir, no hi
ha zones recurrentment per sota dels nivells desitjats, ni estem “netejant sobre net”
en d’altres, cal realitzar inspeccions sobre el terreny prèviament a la prestació del
servei per tal de valorar si l’estat de neteja del carrer és el desitjat en aquell moment,
que és el moment de més brutícia.
Les inspeccions es duen a terme immediatament abans que passi l’equip de neteja, i
les variables que es tenen en compte són:
o

c: Quantitat total de residus. Els tipus de residus estan ponderats segons la
gravetat o percepció que es té d’ells al ser trobats al carrer i la quantitat total
és la suma d’ells.
Nº total

RESIDUS
ESCOMBRADA

RESIDUS
ORGÀNICS

RESIDUS
NO ORGÀNICS

Burilles
Petits
(fins un paquet
de cigarretes)
Mitjans
(fins foli)

Pond.

TOTAL

X 0,25
X1
X2

Grans

X4

Petits

X2

Mitjans

X4

Grans

X6

No recollit

X6

Mal recollit

X2
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ALTRES

Papereres sense
recollir

X3

Excrements

X6
C

Es té en compte la vorera, la vorada i la zona entre vehicles.
o

s: longitud del recorregut que s’ha revisat x amplada de la vorera (m 2) on es
pren una amplada equivalent de la vorera en funció de si hi ha aparcament o
no, tipus d’aparcament i amplada real:
(Amplada equivalent del costat, segons la amplada
de la vorera i del tipus d'aparcament
Amplada voreres

o

<2 <3,5 <5 <7

Sense aparcament

3

4

5

6

Aparcament en filera

5

6

7

8

Aparcament en bateria

7

8

9

10

a: factor corrector per vent i asfalt.
a Factor corrector
vent i paviment
Paviment

Vent
Poc

Mig

Molt

Bon estat

1

0,8

0,6

Mal estat

0,9

0,7

0,5

0,8

0,6

0,5

- Asfàltic

- Terra

La fórmula utilitzada és:
Índex: a · c/s · 1000
Els serveis inspeccionats són els d’escombrada manual i escombrada mixta, doncs
són els que realitzen una neteja integral del carrer, tant de la vorada com de la
vorera, i permeten valorar cadascun dels ítems anteriorment enumerats.
L’experiència permet establir quins són els nivells de qualitat en funció del resultat.
Els valors de referència fixats per a cada tram són:

0-100

Satisfactori

101-150

No satisfactori

151-250
>251

Deficient
Inacceptable
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Resultats:
L’any 2019 es van dur a terme 381 anàlisis de l’estat de la via pública.

Imatge 7.- Resultat anual inspeccions pre-servei per nivells de qualitat.

El 72,7% de les inspeccions realitzades tenen resultat satisfactori, l’any anterior va
ser el 72,9%.
El 12,9% de les inspeccions realitzades tenen resultat no satisfactori, l’any anterior
va ser el 21,5%.
El 10,5% de les inspeccions realitzades tenen resultat deficient, l’any anterior va ser
el 5,5%.
El 3,9% de les inspeccions realitzades tenen resultat inacceptable, l’any anterior va
ser el 0,2%.
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Imatge 8.- Resultat mensual inspeccions pre-servei per nivells de qualitat.

S’observa que els resultats segueixen una tendència lleugerament ascendent,
passant del 65% de satisfactoris del mes de gener al 82% del mes de desembre.

Imatge 9.- Evolució anual dels resultats satisfactoris a les inspeccions pre-servei

S’observa que les inspeccions amb un resultat satisfactori han anat augmentant els
últims anys. L’any 2016 aquestes inspeccions no superaven el 50% del total, mentre
que els anys 2018 i 2019 van superar el 70% a la majoria de mesos.
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Imatge 10.- Resultat anual acumulat inspeccions pre-servei per barris

El valor que apareix a les barres és el nombre d’inspeccions totals realitzades per
barri.
El llindar de resultat satisfactori és el 100, que es compleix als sectors de Centre,
Eixample, Nord, Oest i Sud. Els barris Est i Santa Eugènia presenten un valor superior
al 100, amb un resultat no satisfactori.

Imatge 11.- Resultat acumulat inspeccions pre-servei per regidories

El valor que apareix a les barres és el nombre d’inspeccions totals realitzades per
regidoria.
El llindar de resultat satisfactori és el 100, que es compleix a totes les regidories
excepte a Sant Narcís, Font de la Pólvora, Mas ramada-Vila Roja, Santa Eugènia i
Can Gibert del Pla. Cap de les regidories del barri Est ni Santa Eugènia tenen un
resultat satisfactori.
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Degut a la naturalesa de les inspeccions i els aspectes avaluats a les fitxes de control,
aquestes només es fan als serveis de neteja manual i mixta. A algunes zones com
Campdorà-Gavarres o Montjuïc no es fan inspeccions ja que les neteges es fan de
manera mecànica.

Imatge 12.- Evolució anual del resultat de les inspeccions pre-servei per barris

S’observa que al llarg de l’any 2019 els índex de residu de les inspeccions pre-servei
no han seguit cap tendència concreta, amb augments i disminucions.

Imatge 13.- Tendència global del resultat de les inspeccions pre-servei

Entre el mes de gener i el mes de desembre la mitjana anual de l’índex pre-servei ha
disminuït un 17%.
La disminució dels índex representa directament un augment en la qualitat dels
carrers de Girona.
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3.2.1.1.

Regidoria de Santa Eugènia

El mes de març i la meitat del mes de maig es van dedicar a la realització
d’inspeccions en exclusiva a la regidoria de Santa Eugènia.
A continuació es mostren els resultats de les inspeccions realitzades:

Imatge 14.- Resultat inspeccions pre-servei de Santa Eugènia per nivells de qualitat.

El 73,7% de les inspeccions realitzades tenen resultat satisfactori.
El 19,3% de les inspeccions realitzades tenen resultat no satisfactori.
El 6,1% de les inspeccions realitzades tenen resultat deficient.
El 0,9% de les inspeccions realitzades tenen resultat inacceptable.

Imatge 15.- Inspeccions pre-servei de Santa Eugènia per nivells de qualitat .
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El valor que apareix a les barres és el nombre d’inspeccions totals realitzades per
ruta en el període objecte d’estudi.
S’observa que les rutes FEMA06WM i FEXC24NM (neteja mixta) presenten un resultat
pre-servei superior al llindar de satisfactori.

Imatge 16.- Inspeccions pre-servei de Santa Eugènia per carrers.

El valor que apareix a les barres és el nombre d’inspeccions totals realitzades per
carrer en el període objecte d’estudi.
En general els carrers més llargs presenten més inspeccions, amb l’objectiu de cobrir
el màxim tram de carrer possible.
S’observa una gran variabilitat de resultat entre carrers, hi ha carrers que tenen un
índex al voltant de 40 (resultat satisfactori) i altres que tenen un resultat superior al
120.
Aquesta gran variabilitat en els resultats pot provocar que en el cas de fer inspeccions
puntuals els resultat siguin molt diferents, depenent del tram de carrer inspeccionat.
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Imatge 17.- Evolució dels resultats de les inspeccions pre-servei a la regidoria de Santa
Eugènia

Els números a sobre la línia del gràfic indiquen el número d’inspeccions a la regidoria
de Santa Eugènia que es van realitzar aquell mes.
Els resultats de les inspeccions no presenten cap tendència concreta. L’últim any
s’observa que els resultats es situen generalment per sota del 100 (satisfactori).
Els resultats obtinguts es deuen principalment a l’abundat nombre de burilles
presents als carrers, així com a la presència d’excrements de gossos.
3.2.1.2.

Regidoria de Sant Narcís

El mes d’abril i la meitat del mes de maig es van dedicar a la realització d’inspeccions
en exclusiva a la regidoria de Sant Narcís.
A continuació es mostren els resultats de les inspeccions realitzades:
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Imatge 18.- Resultat inspeccions pre-servei de Sant Narcís per nivells de qualitat.

El 83,8% de les inspeccions realitzades tenen resultat satisfactori.
El 9,5% de les inspeccions realitzades tenen resultat no satisfactori.
El 3,8% de les inspeccions realitzades tenen resultat deficient.
El 2,9% de les inspeccions realitzades tenen resultat inacceptable.

Imatge 19.- Inspeccions pre-servei de Sant Narcís per nivells de qualitat.

El valor que apareix a les barres és el nombre d’inspeccions totals realitzades per
ruta en el període objecte d’estudi.
S’observa que totes les rutes presenten un resultat pre-servei inferior al llindar de
satisfactori, excepte la ruta de neteja mixta EEXC09SM.
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Imatge 20.- Inspeccions pre-servei de Sant Narcís per carrers.

El valor que apareix a les barres és el nombre d’inspeccions totals realitzades per
carrer en el període objecte d’estudi.
En general els carrers més llargs presenten més inspeccions, amb l’objectiu de cobrir
el màxim tram de carrer possible.
S’observa una gran variabilitat de resultat entre carrers, hi ha carrers que tenen un
índex al voltant de 30 (resultat satisfactori) i altres que tenen un resultat superior al
100.
Aquesta gran variabilitat en els resultats pot provocar que en el cas de fer inspeccions
puntuals els resultat siguin molt diferents, depenent del tram de carrer inspeccionat.

Imatge 21.- Evolució anual dels resultats de les inspeccions pre-servei a la regidoria de Sant
Narcís
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Els números a sobre la línia del gràfic indiquen el número d’inspeccions a la regidoria
de Sant Narcís que es van realitzar aquell mes.
S’observa que els resultats de les inspeccions no presenten cap tendència concreta
fins al mes de juny de 2017. Des del mes de juny de 2017 fins el mes de desembre
del 2019 els resultats s’han situat generalment al voltant del 100 (satisfactori). Els
mesos de juny i agost del 2019 van presentar un índex superior al satisfactori.

A partir de l’any 2019 els valors han augmentat lleugerament, situant-se entre el 100
i el 150.
Els resultats obtinguts es deuen principalment a l’abundat nombre de burilles
presents als carrers, així com a la presència d’excrements de gossos.

3.2.2.

Qualitat del servei de neteja viària

Amb aquestes inspeccions s’implementa un procediment d’avaluació del nivell de
qualitat de la prestació dels serveis de Neteja Viària, que permet “objectivitzar” amb
un mètode sistemàtic, reproduïble, senzill i per tant de fàcil aplicació i comprensió, si
l’empresa duu a terme la seva tasca de manera satisfactòria.
A més, aquest mètode dona resultats quantitatius, el que permet fer un seguiment
en el temps de la seva evolució, i per tant, analitzar la tendència de l’empresa.
Així doncs, hauria de permetre identificar i corregir aquells defectes que puguin
aparèixer durant el desenvolupament del servei i servir per fixar les bases d’un
sistema de millora de la qualitat.
Les inspeccions es duen a terme immediatament després que passi l’equip de neteja,
i les variables que es tenen en compte són les mateixes que en les inspeccions
d’anàlisi de l’estat de la via pública.
L’experiència permet establir quins són els nivells de qualitat en funció del resultat:

0-20
21-30
31-45

Satisfactori
No satisfactori
Deficient

>46

Inacceptable
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Resultats:
L’any 2019 es van dur a terme 344 controls de la qualitat del servei de neteja viària.

Imatge 22.- Resultat anual inspeccions post-servei per nivells de qualitat.

El 84,0% de les inspeccions realitzades tenen resultat satisfactori, l’any anterior va
ser el 96,3%.
El 7,6% de les inspeccions realitzades tenen resultat no satisfactori, l’any anterior va
ser el 2,9%.
El 5,5% de les inspeccions realitzades tenen resultat deficient , l’any anterior va ser
el 0,8%.
El 2,9% de les inspeccions realitzades tenen resultat inacceptable, l’any anterior va
ser el 0,0%.
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Imatge 23.- Resultat mensual inspeccions post-servei per nivells de qualitat.

S’observa com el percentatge de resultats satisfactoris ha patit variacions, però
mantenint-se sempre per sobre de 70%.

Imatge 24: Evolució anual dels resultats satisfactoris a les inspeccions post-servei

S’observa que les inspeccions amb un resultat satisfactori han disminuït respecte a l’any
anterior. L’any 2019 tots els mesos van presentar més del 70% de resultats satisfactoris.
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Imatge 25.- Resultat anual acumulat inspeccions post-servei per barris

El valor que apareix a les barres és el nombre d’inspeccions totals realitzades per
barri.
El llindar de resultat satisfactori és el 20, que es compleix a tots els barris excepte
Santa Eugènia.

Imatge 26.- Resultat acumulat inspeccions post-servei per regidories

El valor que apareix a les barres és el nombre d’inspeccions totals realitzades per
regidoria.
El llindar de resultat satisfactori és el 20, que es compleix a totes les regidories
excepte al Font de la Pólvora i Santa Eugènia.
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Imatge 27.- Evolució anual del resultat de les inspeccions post-servei per barris

S’observa que al llarg de l’any 2019 els índex de residu de les inspeccions post-servei
han patit variacions, sobretot els valors del barri de Santa Eugènia. Tot i així els
valors s’han mantingut per sota del 20 (satisfactori), excepte en 4 ocasions.

Imatge 28.- Tendència global del resultat de les inspeccions post-servei

S’observa que els valors del post-servei s’han estancat al voltant del 13.
Entre el mes de gener i el mes de desembre la mitjana anual de l’índex post-servei
ha disminuït un 3%.

Si es calcula la diferència entre les inspeccions anteriors al servei i les posteriors,
s’obté quants punts ha baixat l’índex, que equival al grau de brutícia que s’ha tret
del carrer amb la passada del servei de neteja. Així doncs, aquest valor dona una
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idea força acurada de quin és l’”esforç de neteja” per cada barri del conjunt de serveis
prestats.
El resultat acumulat és el següent:

Imatge 29.- Resultat acumulat de la diferencia dels índex pre i post servei per barris

El gràfic mostra que els resultats són força equiparables entre barris (és a dir, tots
els equips treuen un volum de brutícia similar quan passa el servei), excepte els
barris Est i Santa Eugènia, que és on la diferència augmenta més considerablement,
en part possiblement per que el nivell inicial de brutícia és més alt.

3.2.2.1.

Regidoria de Santa Eugènia

El mes de març i la meitat del mes de maig es van dedicar a la realització
d’inspeccions en exclusiva a la regidoria de Santa Eugènia.
A continuació es mostren els resultats de les inspeccions realitzades:
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Imatge 30.- Resultat inspeccions post-servei de Santa Eugènia per nivells de qualitat.

El 89,9% de les inspeccions realitzades tenen resultat satisfactori.
El 3,8% de les inspeccions realitzades tenen resultat no satisfactori.
El 2,5% de les inspeccions realitzades tenen resultat deficient.
El 3,8% de les inspeccions realitzades tenen resultat inacceptable.

Imatge 31.- Inspeccions post-servei de Santa Eugènia per nivells de qualitat.

El valor que apareix a les barres és el nombre d’inspeccions totals realitzades per
ruta en el període objecte d’estudi.
S’observa que totes les rutes presenten un resultat post-servei inferior al llindar de
satisfactori.
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Imatge 32.- Inspeccions post-servei de Santa Eugènia per carrers.

El valor que apareix a les barres és el nombre d’inspeccions totals realitzades per
carrer en el període objecte d’estudi.
En general els carrers més llargs presenten més inspeccions, amb l’objectiu de cobrir
el màxim tram de carrer possible.
S’observa que la majoria de les inspeccions tenen un resultat satisfactori, excepte en
2 casos (c/de Garrotxa i c/ del Turó).
Aquesta gran variabilitat en els resultats pot provocar que en el cas de fer inspeccions
puntuals els resultat siguin molt diferents, depenent del tram de carrer inspeccionat.

Imatge 33.- Evolució anual dels resultats de les inspeccions post-servei a la regidoria de Santa
Eugènia
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Els números a sobre la línia del gràfic indiquen el número d’inspeccions a la regidoria
de Santa Eugènia que es van realitzar aquell mes.
Els resultats de les inspeccions no presenten cap tendència concreta fins al mes
d’agost de 2017. Des del mes d’agost de 2017 fins el mes de desembre de 2019 els
resultats s’han situat per sota del 20 (satisfactori), excepte els mesos de juny i agost
del 2019, on l’índex va ser superior.
Els resultats obtinguts es deuen principalment a la presència de burilles i excrements
de gossos no recollits.

Si es calcula la diferència entre les inspeccions anteriors al servei i les posteriors,
s’obté quants punts ha baixat l’índex, que equival al grau de brutícia que s’ha tret
del carrer amb la passada del servei de neteja. Així doncs, aquest valor dona una
idea força acurada de quin és l’”esforç de neteja” per cada zona del conjunt de serveis
prestats.
A continuació es mostra la diferència per rutes:

Imatge 34.- Resultat acumulat de la diferencia dels índex pre i post servei a la regidoria de
Santa Eugènia per rutes

El gràfic mostra que els resultats del servei de neteja mixta FEXC24NM és el que més
brutícia treu, seguit del servei de neteja manual FEMA06WM, amb una diferència
PRE-POST que dobla els resultats dels altres serveis de neteja manual.
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3.2.2.2.

Regidoria de Sant Narcís

El mes d’abril i la meitat del mes de maig es van dedicar a la realització d’inspeccions
en exclusiva a la regidoria de Sant Narcís.
A continuació es mostren els resultats de les inspeccions realitzades:

Imatge 35.- Resultat inspeccions post-servei de Sant Narcís per nivells de qualitat.

El 98,1% de les inspeccions realitzades tenen resultat satisfactori.
El 0,0% de les inspeccions realitzades tenen resultat no satisfactori.
El 1,9% de les inspeccions realitzades tenen resultat deficient.
El 0,0% de les inspeccions realitzades tenen resultat inacceptable.

Imatge 36.- Inspeccions post-servei de Sant Narcís per nivells de qualitat.
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El valor que apareix a les barres és el nombre d’inspeccions totals realitzades per
ruta en el període objecte d’estudi.
S’observa que totes les rutes presenten un resultat pre-servei inferior al llindar de
satisfactori.

Imatge 37.- Inspeccions post-servei de Sant Narcís per carrers.

El valor que apareix a les barres és el nombre d’inspeccions totals realitzades per
carrer en el període objecte d’estudi.
En general els carrers més llargs presenten més inspeccions, amb l’objectiu de cobrir
el màxim tram de carrer possible.
En general els carrers tenen un índex al inferior al 20 (resultat satisfactori), excepte
al c/ Ramon Muntaner.
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Imatge 38.- Evolució anual dels resultats de les inspeccions post-servei a la regidoria de Sant
Narcís

Els números a sobre la línia del gràfic indiquen el número d’inspeccions a la regidoria
de Sant Narcís que es van realitzar aquell mes.
Els resultats de les inspeccions no presenten cap tendència concreta fins al mes de
juny de 2017. Des del mes de juny de 2017 fins el mes d’agost de 2019 els resultats
s’han situat per sota del 20 (satisfactori). El resultat dels mesos de setembre a
desembre del 2019 es situen lleugerament per sobre del límit del satisfactori.
Els resultats obtinguts es deuen principalment a la presència de burilles, objectes
inorgànics i excrements no recollits observats.

Si es calcula la diferència entre les inspeccions anteriors al servei i les posteriors,
s’obté quants punts ha baixat l’índex, que equival al grau de brutícia que s’ha tret
del carrer amb la passada del servei de neteja. Així doncs, aquest valor dona una
idea força acurada de quin és l’”esforç de neteja” per cada zona del conjunt de serveis
prestats.
A continuació es mostra la diferència per rutes:
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Imatge 39.- Resultat acumulat de la diferencia dels índex pre i post servei a la regidoria de Sant
Narcís per rutes

El gràfic mostra que els resultats del servei de neteja mixta EEXC09SM és el que més
brutícia treu, amb una diferència PRE-POST que dobla els resultats dels altres serveis.

3.3. DEIXALLERIES
Per valorar la qualitat del servei prestat a les deixalleries es té en compte el
compliment de les normes de prestació. S’han establert un seguit d’aspectes a
complir i són els que s’inspeccionen directament com a prestació del servei.
Taula 3.- Resultat inspeccions a deixalleries

DATA

EQUIP

RESULTAT

24/01/2019

DEIXALLERIA FIXA

CORRECTE

01/03/2019

DEIXALLERIA MOBIL

CORRECTE

28/06/2019

DEIXALLERIA MOBIL

CORRECTE

30/07/2019

DEIXALLERIA FIXA

INCORRECTE

23/08/2019

DEIXALLERIA MOBIL

CORRECTE

23/09/2019

DEIXALLERIA FIXA

INCORRECTE

30/10/2019

DEIXALLERIA FIXA

INCORRECTE

29/11/2019

DEIXALLERIA FIXA

CORRECTE

20/12/2019

DEIXALLERIA MOBIL

INCORRECTE

L’any 2019 s’han realitzat 9 inspeccions a les deixalleries.
Quatre de les inspeccions tenen un resultat incorrecte:
-

Inspecció mes de juliol (deixalleria fixa):
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S’han observat taques de vessament
S’han observat residus fora dels contenidors, que s’han endreçat
durant la inspecció
o S’han observat contenidors desbordats
o No es disposa de la previsió de buidat de contenidors
o No s’ha pogut revisar el calendari de neteja i manteniment de
contenidors
o L’operari responsable de la deixalleria es troba en vacances i l’operaria
substituta desconeix la localització del calendari de neteja i
manteniment de contenidors.
Inspecció mes de setembre (deixalleria fixa):
o S’ha observat material fora dels contenidors
o S’ha observat la presència de contenidors desbordats
o El número de contenidors no es considera suficient per la quantitat de
residus
o No es disposa de la previsió de buidat dels contenidors, s’ha sol·licitat
la recollida a les empreses encarregades, però no han passat a recollir
(en el cas dels tòners, es va realitzar la sol·licitud el 28 d’agost)
o No es disposa del calendari de neteja i manteniment de contenidors
Inspecció mes d’octubre (deixalleria fixa):
o Es detecten males olors
o S’observen taques de vessament
o S’observen contenidors desbordats
o Es considera que número de contenidors disponible no és suficient per
la quantitat de residus recollida
Inspecció desembre (deixalleria mòbil a la Rambla Xavier Cugat, al barri de
Fontajau):
o S’han observat pintades
o
o

-

-

-

3.4. ESTAT DELS CONTENIDORS
Aquestes inspeccions valoren el manteniment de la xarxa de contenidors del municipi,
atès que són l’element del servei de recollida de residus amb què es relaciona el
ciutadà.
En cada inspecció s’identifica cada contenidor pel carrer on es troba i pel número
d’ubicació, el tipus de fracció, el tipus de contenidor i en cas d’haver-hi incidència es
marca de quin tipus és.
L’any 2019 es van inspeccionar un total de 368 contenidors, dels quals 131 tenien
algun tipus d’incorrecció, el que representa el 36% dels contenidors inspeccionats.
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Imatge 40.- Resultat anual inspeccions de contenidors

S’observa que el 37% dels contenidors incorrectes tenen incorreccions operatives,
això suposa el 13% dels inspeccionats, i el 63% estètiques, això suposa el 22% dels
inspeccionats.

Imatge 41.- Resultat mensual incorreccions detectades a les inspeccions de contenidors
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4. INCIDÈNCIES I ESTAT D’ACTUALITZACIÓ DE LA
PLATAFORMA VISION
4.1. INCIDÈNCIES
A través de la plataforma Vision es gestionen les incidències del servei per tal que
l’empresa adjudicatària rebi els avisos i disposi de la màxima informació possible per
a la seva solució.

Resultats:
L’any 2019 es van obrir 2.547 incidències, l’any anterior van ser 2.958.
El número d’incidències obertes per mes durant l’any 2019 es mostra a continuació:

Imatge 42.- Numero d’incidències mensuals obertes

La gràfica mostra que l’obertura d’incidències no ha tingut un comportament lineal.
Les incidències sobre contenidors han anat disminuint al llarg de l’any, amb un
increment el mes de setembre. Les incidències sobre la neteja i els mobles han anat
augmentat fins al mes d’octubre, i han disminuït els mesos de novembre i desembre.
S’ha registrat una incidència sobre la recollida/elevacions el mes d’octubre i una
incidència sobre la deixalleria el mes de desembre.
De les incidències Obertes i finalitzades a l’últim any, el promig de temps de
tancament és de 35,0 dies, amb una desviació estàndard de 71,5 dies. El màxim de
dies de resposta és de 340 dies, i el mínim, el mateix dia.
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El repartiment per tipus és:

Imatge 43.- Tipologia d’incidències obertes l’any 2019

4.2. ESTAT D’ACTUALITZACIÓ DE LA PLATAFORMA
VISION
El mes de gener del 2019 es va realitzar una actualització de la plataforma Vision
que va separar les incidències de la resta d’informació i control del servei de recollida
de residus i neteja viària.
Al mes d’abril es va realitzar una nova actualització que va modificar la visualització
de capes al mapa de la pestanya de localització.
Al mes de setembre es van modificar els plànols de neteja viària per incloure el punt
de pas de la ruta a les 9h.
Durant l’any s’han anat detectant incidències a la plataforma que s’han anat
solucionant (visualització de rutes, descarrega de dades, etc.).
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5. ENQUESTA DE SATISFACCIÓ CIUTADANA
L’objectiu principal és mesurar el grau de satisfacció ciutadana en quant a:
-

Neteja viària
Neteja i estat de manteniment de contenidors
Recollida de residus

5.1. METODOLOGIA
El mètode de realització de l’enquesta ha estat telefònicament i presencialment
mitjançant un qüestionari amb preguntes tancades a valorar mitjançant un escalat
de l’1 al 10.
L’estructura de l’enquesta ha estat:
“Bon dia, truquem de part de/treballem per l'Ajuntament de Girona i estem fent una
enquesta per conèixer l'opinió dels ciutadans sobre la neteja viària i la recollida de
residus del municipi i així millorar en el possible el servei:
-

En primer lloc, de quin barri és?”

-

De l’1 al 10 com valora l’estat de neteja viària?
De l’1 al 10 com valora la neteja i l’estat de manteniment dels contenidors o
cubells?
De l’1 al 10 com valora la recollida de residus en contenidors? ”

-

Un resultat de 6 o inferior s’ha preguntat el motiu:
-

“Per què li dona aquesta puntuació a la neteja viària/recollida de residus?”
Per acabar, em pot dir la seva edat?

Les enquestes es van realitzar el mes de juliol de 2019. En total es van obtenir 155
respostes mitjançant enquestes telefòniques i 252 respostes mitjançant enquestes
presencials al carrer.

5.2. RESULTATS
El resultat global de satisfacció ciutadana en quant a la neteja viària en una escala
de l’1 al 10 és de 6,3, amb una desviació estàndard de 2,2. El valor mínim ha estat
0 i el màxim 10, la moda ha estat 8.
El resultat global de satisfacció ciutadana en quant l’estat dels contenidors en una
escala de l’1 al 10 és de 6,3, amb una desviació estàndard de 2,2. El valor mínim ha
estat 0 i el màxim 10, la moda ha estat 7.
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El resultat global de satisfacció ciutadana en quant la recollida de residus en una
escala de l’1 al 10 és de 7,3, amb una desviació estàndard de 1,9. El valor mínim ha
estat 0 i el màxim 10, la moda ha estat 8.
La distribució de respostes per barris ha estat:

Imatge 44: Distribució per barris de les respostes

5.2.1.

Neteja viària

Els resultats per barris en el cas de la NETEJA VIÀRIA ha estat:

Imatge 45: Satisfacció ciutadana de la NETEJA VIÀRIA per barri
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Cap dels barris ha obtingut una puntuació inferior a 5. El barri on la puntuació és més
baixa és el Nord (5,2). El barri millor valorat és l’Est (7,3), seguit de Mas Xirgu (7,0),
tot i que només amb una resposta
La major part dels comentaris fan referència a l’estat de netedat dels carrers i els
resultats de la seva neteja i al mal comportament de la ciutadania.
5.2.2.

Estat dels contenidors

Els resultats per barris en el cas d’ ESTAT DELS CONTENIDORS ha estat:

Imatge 46: Satisfacció ciutadana d’ ESTAT DE CONTENIDORS per barri

Un dels barris ha obtingut una puntuació inferior a 5. El barri on la puntuació és més
baixa és Montjuic (4,3). El barri millor valorat és Mas Xirgu (9,0), tot i que només
amb una resposta, seguit del barri Sud (6,7).
El manteniment i la neteja són els aspectes que més comentaris han tingut de la
ciutadania respecte l’estat dels contenidors.
5.2.3.

Recollida de residus

Els resultats per barris en el cas de la RECOLLIDA DE RESIDUS ha estat:
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Imatge 47: Satisfacció ciutadana de la RECOLLIDA DE RESIDUS per barri

Cap dels barris ha obtingut una puntuació inferior a 5. Els barris on la puntuació és
més baixa és Montjuic (6,0). El barri millor valorat és Mas Xirgu (8,0), tot i que només
amb una resposta, seguit del barri Sud (7,7).
Els comentaris més abundants han estat comentaris positius sobre el servei, seguit
de la freqüència de recollida.
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6. RESUM I CONCLUSIONS
Amb les comprovacions realitzades per GPS pel Control de presencia i composició
dels equips es mostra que hi ha vehicles que no retornen senyal tot i que s’indica
en diferents dies que realitzen el servei. El número d’aparells que no retornen
senyal GPS no ha tingut un comportament lineal durant l’any 2019.
El seguiment quantitatiu mostra que el 21% de les rutes de neteja viària
compleixen més del 95% del recorregut teòric.
El control horari GPS dels equips de recollida de residus mostra que l’hora de
sortida i tornada a la nau es manté bastant constant, en algunes ocasions s’ha
observat que l’operari realitzava un horari diferent al previst, però s’han
mantingut el número d’hores treballades.
El resultat del control de Normes de prestació als serveis de neteja viària mostren
que el 31,0% de les inspeccions van tenir resultat correcte, el 52,2% van tenir
un resultat incorrecte i al 16,8% no es va poder realitzar el control. El 72% de les
inspeccions amb un resultat incorrecte han estat degut a que l’operari no va
seguir l’itinerari programat.
En el cas de la recollida de residus, el 78,9% de les inspeccions de van tenir
resultat correcte, el 21,1% van tenir un resultat incorrecte i al 0,0% no es va
poder realitzar el control.
Els controls realitzats de Estat de la via pública (preservei) mostren que:
o
o
o
o

El
El
El
El

72,7% de les inspeccions realitzades tenen resultat satisfactori.
12,9% de les inspeccions realitzades tenen resultat no satisfactori.
10,5% de les inspeccions realitzades tenen resultat deficient.
3,9% de les inspeccions realitzades tenen resultat inacceptable.

Els controls realitzats de Qualitat de la neteja viària (postservei) mostren que:
o
o
o
o

El
El
El
El

84,0% de les inspeccions realitzades tenen resultat satisfactori.
7,6% de les inspeccions realitzades tenen resultat no satisfactori.
5,5% de les inspeccions realitzades tenen resultat deficient.
2,9% de les inspeccions realitzades tenen resultat inacceptable.
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Els mesos de març, abril i maig es van realitzat inspeccions de l’estat de la via
pública en exclusiva a les regidories de Santa Eugènia i Sant Narcís.
o
o
o
o

El 73,7% de les inspeccions pre-servei realitzades a la regidoria de Santa
Eugènia tenen resultat satisfactori.
El 89,9% de les inspeccions post-servei realitzades a la regidoria de Santa
Eugènia tenen resultat satisfactori.
El 83,8% de les inspeccions pre-servei realitzades a la regidoria de Sant
Narcís tenen resultat satisfactori.
El 98,1% de les inspeccions post-servei realitzades a la regidoria de Sant
Narcís tenen resultat satisfactori.

o
Quatre de les inspeccions realitzades a les deixalleries tenen un resultat
incorrecte.
Els controls realitzats d’Estat dels contenidors indiquen aquells contenidors on cal
fer alguna acció correctiva de manteniment, ja sigui estètica o operativa, 36%
dels contenidors inspeccionats tenen alguna incorrecció, el 37% són incorreccions
operatives (13% respecte el total inspeccionats) i el 63% estètiques (22%
respecte el total inspeccionats).
El seguiment de les Incidències es realitza amb normalitat. La majoria de les
incidències estan centrades en els Contenidors. El promig de temps de tancament
és de 35,0 dies amb una desviació estàndard de 71,5 dies.
Durant l’any 2019 es va realitzar dos actualitzacions a la plataforma Vision.
El resultat de les enquestes de satisfacció ciutadana és el següent: per neteja
viària és un 6,3, per l’estat dels contenidors un 6,3 i per la recollida de residus
un 7,3, per tant s’aprova en tots els aspectes, sent tant la neteja viària com l’estat
de contenidors els serveis menys valorats.
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