
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Benvolguda veïna, 
Benvolgut veí, 
 
L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor ha decidit fer un esforç per tal de millorar la 
gestió de la recollida de residus municipals. Aquesta reorganització del servei neix 
amb la voluntat d’anar adoptant mesures que facin més fàcil als veïns i veïnes la 
participació de la recollida selectiva.  
 
Per aquest motiu, hem ampliat els punts de recollida de 30 a 136 punts. A cada punt 
de recollida hi haurà contenidors per recollir les fraccions següents: 
 
Contenidor blau:  Només paper i cartró 
CCoonntteenniiddoorr  ggrroocc:: Només envasos de plàstic, llaunes i envasos tipus tetrabrick 
Contenidor verd:  Només vidre (ampolles i pots sense tap) 
CCoonntteenniiddoorr  dd’’oorrggàànniiccaa:: Només restes de menjar (no restes de jardineria!)  
Contenidor gris:  La resta del rebuig 
 
Aquests contenidors de residus seran buidats periòdicament mitjançant un camió 
bicompertimentat  que li permet recollir al mateix trajecte diferents tipus de deixalles 
sense barrejar-les al seu interior. 
 
Les restes vegetals i de jardineria  es recolliran cada dilluns en horari diürn a la porta 
de casa seva amb les bosses que podeu trobar a l’ajuntament o als locals socials de 
cada barri. 
 
Per millorar la circulació viària s’ha eliminat els punts a les entrades dels barris i 
veïnats traslladant-los a punts propers; millorant així la imatge de la zona. 
 
Canviar el sistema de gestió i l’empresa adjudicatària del servei implica inevitablement 
un període d’adaptació tant per part de l’empresa com per part dels usuaris. Durant 
aquesta etapa inicial podran sorgir incidències en el servei. Us demanem que si en 
detecteu alguna ens informeu al telèfon 938450008 per tal de solucionar-la el més 
ràpid possible.  
 
Sense la teva col·laboració això no serà possible. Hem d’unir esforços per tal  que els 
nostres residus siguin millor tractats i així ajudar a pràctiques cada vegada més 
sostenibles per a preservar el medi ambient. 
 
Cordialment, 
 
 
Josep Maria Llesuy Suñol   Higini Herrero i Baró 
Alcalde     Tinent d’alcalde de medi ambient 
 
Sant Pere de Vilamajor, juliol de 2007 
 
 

Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor 
Àrea de medi ambient 

 

Carrer Nou, 26 – 08458 – Sant Pere de Vilamajor - Tel 938450008 – Fax 938452059  
www.vilamajor.cat – ajuntament@vilamajor.cat 


