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AREA METROPOLITANA DE BARCELONA

•

Programa d’explotació, despeses d’explotació i preus de tractament a la Planta
Integral de Valorització de Residus de Sant Adrià de Besòs.

•

Explotació de la Planta de Triatge d’envasos del Centre de tractament de
residus municipals de Gavà-Viladecans.

•

Explotació de la Planta de Voluminosos del Centre de tractament de residus
municipals de Gavà-Viladecans.

•

Explotació logística de la xarxa metropolitana de deixalleries i de les
deixalleries mòbils.

•

Gestió de l’oficina d’atenció a l’usuari de la Taxa Metropolitana de Tractament
de Residus (TMTR).

•

Gestió de la central de reserves del programa metropolità d’educació per la
sostenibilitat.

•

Execució de treballs de gestió i manteniment de les instal·lacions solars
fotovoltaiques

•

Execució dels treballs de desgasificació i aprofitament energètica de biogàs dels
dipòsit controlat de la Vall d’en Joan

AJUNTAMENT DE BARCELONA

•

Gestió, explotació i logística dels punts verds de zona, punts verds de barri i
punts verds mòbils de la ciutat de Barcelona.

•

Gestió, coordinació i avaluació del programes Barcelona + Sostenible i
Barcelona Escoles + Sostenibles i el Servei de Documentació d’Educació
Ambiental.

•

Conveni de cessió de la titularitat dels drets d’explotació de les instal·lacions
d’energia solar fotovoltaica (IESFV).

•

Comercialització publica d’energia elèctrica

•

Tasques incloses al Control de Seguiment i Control d'activitats econòmiques de
la recollida comercial, anàlisi de dades i gestió de la informació relacionada amb
el programa de caracteritzacions de la fracció orgànica comercial i domiciliària
de l'any 2019

•

Préstec col·lectiu a llarg termini per al sistema crowdlending, de dues plaques
fotovoltaiques socialitzades a dos edificis municipals de Ciutat Vella i Nou Barris

•

Campanyes d’estiu de reducció de soroll d’oci nocturn a la ciutat de Barcelona,
formació ambiental en les platges de Barcelona.

