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L’Ajuntament realitza neteges extraordinàries a la  via pública i a 

equipaments municipals per combatre el coronavirus 

L’Ajuntament de Molins de Rei desenvolupa les tasques de neteja de caràcter extraordinari  

per desinfectar la llar d’avis, el mercat municipal, la via pública i el mobiliari urbà de la Vila.   

Els serveis de neteja fan una tasca indispensable per garantir, al màxim, la desinfecció dels 

carrers de la Vila. És per aquest motiu que l’Ajuntament de Molins de Rei  realitza neteges 

extraordinàries i intensifica aquelles tasques que serveixen per minimitzar els riscos de contagi 

del COVID-19.   

Diàriament, s’estan realitzant neteges amb productes de desinfecció, amb hipoclorit de sodi 

diluït –producte efectiu, autoritzat i no nociu per persones i animals-, a tots els carres de la Vila 

i els seus espais oberts, així com, al mobiliari urbà del municipi; als contenidors i zones de 

recollida de les fraccions de els deixalles ; al servei de buidat de les papereres.   

Pel que fa a la neteja de la llar d’avis i al mercat municipal, s’ha reforçat la neteja individual 

seguint les indicacions i tècniques establertes i s’estan utilitzant productes específics,  el 

mateix, a les dependències de la Guàrdia Urbana.  

Mentrestant, per indicacions del Departament d’Educació, han quedat aturades i 

reprogramades, per més endavant, les neteges en profunditat que s’estaven duent a terme a les 

escoles del municipi. Les autoritats educatives van demanar que no s’obrissin les escoles per fer 

cap neteja, ni treballs de jardineria, obres o manteniments.  

D’altra banda, Aqualia, l’empresa subministradora  d’aigua al municipi, només realitza treballs 

de reparació i atent incidències urgents. Les obres i/o muntatges no urgents queden amb 

stand-by.  

Finalment, pel que fa als serveis de jardineria, han quedat suspeses les tasques ordinàries. Per 

tal de donar resposta a les situacions d’urgència que es puguin produir, l’empresa encarregada 

dels treballs de jardineria compta amb  serveis mínims per garantir la resposta adient. 


