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Contenidors adapatats

Maquinària elèctrica

Identificació d’usuaris

Coneixement intensiu de 
maquinària

Treball amb operaris

Automatització de Serveis

Pagament per generació

Identificació d’usuaris

Optimització de rutes

Sistemes de millora 
continua

Control i inspecció

Aplicació de tecnològia 
de seguiment

Estudis de costos

Valoració d’alternatives de serveis

Projectes de dimensionament

Estudis econòmics

Dictàmens tècnics del servei

Elaboració de plecs tècnics del servei

Suport a redacció de plecs administratius.

Criteris de puntuació de concursos

Estudis d’amortització de maquinària

Informes de valoració d’ofertes.

Reglaments de servei.

Estudi analític de costos.

Redacció d’ordenances fiscals.

Informes de compliment d’ordenances.

Informes de compliment de contracte.

Índex d’embrutiment.

Inspecció presencial de serveis de via pública.

Control periòdic de serveis.

Implantació de mecanismes de millora en serveis municipals.

Avaluació de dades del servei.

Assessorament especialitzat.

Tasques de gestió administrativa associada als serveis.

 Suport en la implantació de serveis

Suport tècnic

Millora contínua

Auditoría de serveis

Redacció d’ordenançes

Redacció plecs
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Control i inspecció general de les plantes de compostatge de Jorba

Estudi de contenerització al municipi d’Olesa de Montserrat

Pla de gestió de residus per la Comarca de l’Alt Empordà

Estudi per l’elaboració del Pla Estratègic de Gestió de Residus Municipals a la comarca del Pla de l’Estany

Oferta tècnica per la realització d’una diagnosi de la recollida de la FORM a Vilanova del Camí

Estudi prèvi del servei de recollida de residus al Consell Comarcal de la Noguera

Plec de prescripcions tècniques del servei de neteja viària a l’Ametlla del Vallès

Projecte del servei de Neteja Viària a Navarcles

Projecte del servei de Neteja Viària a Berga

Servei de control de la qualitat, auditoria tècnica i assessorament sobre el contracte mixt de serveis i subministraments de recollida de 
residus i neteja viària del municipi de Barberà del Vallès

Control del servei prestat pel servei de neteja viària a Vilafranca del Penedès

Servei d’inspecció i millora contínua dels serveis de recollida de residus i neteja viària a Igualada

Proposta del servei d’inspecció i control del contracte de gestió del servei públic de recollida de residus i neteja viària a Sant Fruitós del Bages.

2019-ara

2012-ara

2017-ara

2016
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2019

2017

2019

2017

2016

Ajuntament de Vidreres

Ajuntament de Jorba

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

Ajuntament d’Olesa de Montserrat

Consell Comarcal del Pla de l’Estany

Ajuntament de Vilanova del Camí

Romà infraestructures

Ajuntament de l’Ametlla del Vallès

Ajuntament de Berga

Redacció de plecs tècnics del servei de recollida de residus i neteja a Vidreres

Redacció de plecs tècnics del servei de recollida de deixalles a Sant Llorenç d’Hortons 2014

2016

Assesorament i suport tècnic sobre el sistema de gestió de deixalles a Sant Llorenç d’Hortons.

Estudi econòmic i Plec de Prescripcions Tècniques del servei de Neteja Viària A Prats de Lluçanès 2018

2018

Ajuntament de Prats de Lluçanès

Coordinació del servei de recollida de residus i neteja viària al municipi d’Artés 2013 - 2015 Transvinyots SL

2018 Consell Comarcal de l’Alt Empordà

2014-2015-2017-ara

2017

Diputació de Barcelona

Ajuntament d’Igualada

Ajuntament de Barberà del Vallès

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Ajuntament de Navarcles

Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons

Suport tècnic a la redacció de l’oferta RM i NV a l’Ajuntament d’Artés

Suport tècnic al servei de recollida de residus Porta a Porta a Santpedor

 Suport tècnic al servei de recollida de deixalles del Consell Comarcal de la Segarra

Oferta pel concurs de Recollida de Residus Municipals i Neteja Viària a Sant Esteve Sesrovires

Oferta del concurs “Mancomunitat del Cardener”

Redacció de la oferta del servei de recollida Porta a Porta a Sant Hilari Sacalm

Oferta pel concurs de jardineria a Sant Just Desevern

Plec de prescripcions tècniques del servei de Jardineria a l’Ametlla del Vallès

2017

2019

2014

2001-2014

2017

2017

2017

Ajuntament de l’Ametlla del Vallès

Transvinyots

ALUM

Ajuntament de Santpedor

JuanYJuan

Ampans&CLD

Suport tècnic al servei de gestió de deixalles a la Mancomunitat d’Aguilar-Rajadell

Contracte de suport tècnic a la implantació del nou servei de deixalles al Consell comarcal de la Segarra 2018

?

2014 Consell Comarcal de la Segarra

Mancomunitat Aguilar-Rajadell

Consell Comarcal de la Segarra

Taller Àuria SCCL


