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RESUM

En l’actualitat tot va molt ràpid; les innovacions, les comunicacions, les relacions, però això no 
implica deixar el rigor i la qualitat de banda. La demanda d’un bon servei, és cada vegada més 
exigent, i les administracions locals han de fer un esforç molt gran en eficiència,  comunicació 
i transparència, ja que durant anys han estat molt apartats del que s’exigia a les empreses 
privades del sector.

És per això que gràcies a la oportunitat de poder realitzar el projecte final de carrera sobre la 
feina que desenvolupo a l’àrea de manteniment de l’ajuntament de Vic, m’he pogut plantejar 
des de dins, cap on anem, i si hi anem prou ràpid.

L’objectiu del treball és a partir de la descripció dels mètodes i dinàmiques que es realitzen 
dins la organització, incorporar millores en els processos per optimitzar el serveis de manteni-
ment de la ciutat, en matèria d’obres i reformes. Cal orientar la gestió cap a la creació de valor, 
la optimització de recursos, la transparència i l’equitat.

Com es pot comprovar en el cos d’aquest treball, des de l’Àrea de Manteniment de l’ajun-
tament de Vic s’han fet i s’estan fent esforços per millorar el servei, fent-lo més eficaç, més 
rendible i més clar de cara el ciutadà.

Una bona eina que ja s’utilitza són els models de gestió basats en mapes geolocalitzats que 
permeten la definició dels elements susceptibles a fer-hi el manteniment, a partir de les seves 
característiques de materials, formats, proveïdors etc, necessaris per a la optimització del 
temps de resposta en el cas d’haver-hi d’actuar.

Trobareu els processos del manteniment de la ciutat a l’interior del treball, com es reben les 
incidències i suggeriments, per quins paràmetres es gestionen, com es resolen, i com es do-
cumenten seguint un procés documental creat a mida segons els agents que hi intervenen.
Finalment s’enumeraran algunes millores en els processos descrits per perfilar un servei més 
eficient, més pròxim i més exigent, enfocat al confort i benestar de la ciutadania de la ciutat.

I per últim s’extrauran les conclusions de tot el treball elaborat, per fer palès que el manteni-
ment d’una ciutat és un procediment viu que constantment s’ha d’anar adaptant a les exigèn-
cies dels temps actuals.
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1. PREFACI

1.1. Origen del projecte

Davant de la realització del projecte final de carrera d’arquitectura Tècnica, aquest projecte 
neix de la oportunitat d’estar treballant a l’administració pública dins l’àrea de manteniment i 
serveis de l’ajuntament de Vic.

Sovint el ritme de feina del dia a dia, no deixa marge de temps per la reflexió de com fer millor 
les coses, i es treballa per rutines i inèrcies sense poder analitzar els potencials de millora en 
els processos utilitzats.

La creixent dinàmica d’accessibilitat a la informació, de participació ciutadana en temes d’en-
torn i proximitat,  i de demanda de transparència per part dels ciutadans, entenc que obliga 
a una millora de serveis i prestacions, de comunicació i interacció amb tots els agents i de 
reflexió sobretot dins els àmbits públics, i especialment en l’àmbit local.

1.2. Motivació

Personalment, amb la realització d’aquest projecte se’m brinda la oportunitat d’interaccionar  
l’àmbit personal amb l’àmbit professional, poder plantejar-me com la meva professió (vocació) 
pot arribar a millorar la meva feina diària.

Una de les principals motivacions del projecte seria poder contribuir des del meu lloc de tre-
ball, a una anàlisi dels processos que culminés en una gestió més eficient dels serveis que 
l’àrea de manteniment i serveis de la ciutat on visc, ofereix a tots els ciutadans.
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2. INTRODUCCIÓ

2.1. Objectius del projecte

- Observació, avaluació i documentació de les tasques que realitzo al meu lloc de treball.

- Anàlisi de les ineficiències dels processos i tasques diàries

- Millora i optimització dels recursos i processos de gestió en el seguiment i tancament d’obres 
municipals, i d’actuacions de manteniment a la ciutat. 

- Creació d’un mapa de processos amb una base documental gràfica i escrita d’ús intern i 
exportable a la població on quedin reflectides les actuacions i incidències realitzades per 
l’ajuntament donant resposta a les necessitats del ciutadà.

2.2. Abast del projecte

El projecte parteix d’una situació real, i es centrarà l’estudi en els processos on intervinc des 
del meu lloc de treball dins l’àrea de serveis i manteniment de la ciutat de Vic.

Tenint en compte que el primer imput que rebem d’una ciutat és la primera imatge que captem 
quan la trepitgem, el manteniment del seu entorn i equipaments, pren una important rellevàn-
cia  que ens obliga a destinar-hi esforços i recursos, per millorar dia a dia des de l’administra-
ció local.

Es limita a aquest abast, per intentar mostrar com els coneixements del coŀlectiu de tècnics 
en matèria de construcció, pot optimitzar i millorar, uns processos de manteniment i d’execu-
ció d’obres en un dels coŀlectius que històricament no han estat ni estan ben valorats dins la 
pròpia administració ni dins la nostra societat.

Actualment s’està estenent la figura de facility management en empreses privades i l’abast 
d’aquest projecte és acostar aquesta figura en les organitzacions públiques.
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3. LA CIUTAT DE VIC 

3.1. El context de la ciutat

La ciutat medieval de Vic es formà sobre les traces de la ciutat romana Ausa a partir del repo-
blament del comte Guifré al s. IX. El creixement s’estructurà en tres nuclis urbans que, encara 
avui, mantenen el seu caràcter: la catedral el castell comtal i el Mercadal.

Vic és la capital de la comarca d’Osona, i està situada al centre de la plana de Vic. A 70 quilò-
metres de la ciutat de Barcelona i a 60km de Girona, a mig camí del mar i dels Pirineus s’ha 
convertit en una de les capitals de la Catalunya central.

És una ciutat de 41.647 habitants (dades del 2013 segons IDESCAT) i disposa d’una super-
fície de 30,92 km2. La seva historia i tradició es conjuguen amb la modernitat d’una ciutat 
actual, els seus carrers i places del centre històric evoquen històries d’altres temps, fent molt 
palès la tradició del món rural i gremial de la zona.

Vic data del s. IV ac. i s’anomenava Ausa. Ha viscut períodes de cultura romana (on es con-
vertí en ciutat tributària) una mostra de la seva importància va ser la construcció del temple 
romà al s. II ac. emplaçant-lo al punt més alt de la ciutat. Durant el període visigot es va con-
vertir en seu episcopal. I poc temps desprès l’any 788 durant la invasió sarraïna, la ciutat va 
ser destruïda.

Ja va ser durant l’època medieval molt marcada pel sector feudal, però sobretot per l’ecle-
siàstic, que la ciutat es va anar reconstruint. Van aparèixer moltes esglésies, la catedral, les 
muralles i els carrers de l’actual centre històric van prendre la forma que tenen avui en dia.

Temple romà 1931. 
Autor: Antoni Robert

Temple Romà, març 2015. 
Autora: Meritxell Guiteras
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Tots aquests períodes han deixat empremta en els carrers i edificacions de la ciutat.

Actualment i amb el creixement urbanístic, la ciutat ha adoptat un caire més cosmopolita que 
queda evidenciat, donant servei a més de 150.000 habitants de la comarca d’osona, per la 
presència de la Universitat de Vic, els polígons industrials i sobretot pel fort ressò de les seves 
fires i mercats. Precisament durant la celebració de les fires i mercats més importants Vic pot 
arribar a acollir més de 300.000 persones durant el mercat medieval, 200.000 persones pel 
mercat del ram, i 120.000 persones pel mercat de música viva. Tot aquest poder de convoca-
tòria fa que amb el volum de gent que ens visita el nivell d’exigència del manteniment i dels 
serveis sigui molt alt.

Rambla del Carme. 1910-1925 
Autor: Josep Palmerola

 Rambla del Carme, març 2015
Autora: Meritxell Guiteras

Rambla del Bisbat 1900-1910. 
Autor: Marià de Rocafiguera

 Rambla del Bisbat, març 2015
Autora: Meritxell Guiteras
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L’estructura de l’economia està basada en el sector comercial, industrial i de serveis. La indus-
tria està molt diversificada però hi ha un clar domini de la industria agroalimentària, la industria 
del cuir i la de la metaŀlúrgia. 

Vic és una ciutat petita, que la fa especialment tranquil·la tot i la varietat d’ofertes d’oci que 
ofereix. Precisament, i en aquesta línia Vic va ser ciutat candidata a esdevenir la sisena Ciu-
tat UNESCO de la Gastronomia del món aquest 2014, però finalment no se li va concedir el 
guardó.

L’obertura a fora gràcies a la xarxa de transports (carreteres importants com la C17 o l’eix 
transversal, i el ferrocarril) la situa en un privilegiat indret per fer front a les demandes de la 
nova societat.

Urbanísticament Vic ha tingut un creixement estructurat, situant tots els polígons a la part nord 
de la ciutat, mantenint la trama urbana equilibrada, amb la conservació del nucli antic pràcti-
cament intacte i amb possibilitats de creixement residencial direcció oest i sud. La presència 
d’una avinguda de doble carril que rodeja la ciutat facilita els desplaçaments i la mobilitat 
interior.

Aquesta estructura la converteix en una ciutat molt atractiva pel ciutadà i el visitant, mantenint 
unes entrades nobles a la ciutat.

Precisament, el 5 de setembre de 2014, Vic va rebre el reconeixement de vila florida, amb 
l’entrega de dues Roses d’Honor que es van fer extensives a la tasca realitzada pel VicVerd 
(empresa mixta de manteniment de parcs i jardins).

Ortofoto de Vic 1945-1946 (font:ICGC)

Ortofoto de Vic 2014 (font:ICGC)
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3.2. Estructura política i administrativa de l’Ajuntament

3.2.1. Òrgan de govern i Regidories.

Actualment l’òrgan de govern de la ciutat de Vic està configurat per un total de 21 regidors i 
regidores, elegides en el sufragi de 2011, i té vigència fins les properes eleccions municipals 
el maig de 2015.

L’actual consistori està format per 7 grups polítics en la seva totalitat, i el govern el formen 
dos grups municipals. Aquesta legislatura està marcada per la participació i el consens polític, 
ja que govern i oposició van acordar des del principi que l’oposició podria fer aportacions i el 
govern les debatria conjuntament. Això crea un clima de lideratge que facilita la feina de l’ad-
ministració que acaba repercutint als ciutadans.

Un dels exemples són els pressupostos participatius que es van acordar amb taules de parti-
cipació ciutadana als barris, i té com a objectiu posar a decisió de la ciutadania la destinació 
d’una partida pressupostària creada expressament per al procés de 200.000 euros.

Un fet remarcable que apropa els regidors als ciutadans, és que cada barri de Vic té assignat 
un regidor responsable, i des de les associacions de veïns es pot fer arribar la veu a un inter-
locutor directe que escolta les necessitats i peticions de tots els ciutadans. La iniciativa pretén 
poder fer un anàlisi de recursos i de planificació de servei més just territorialment, mantenint 
pressupostos individualitzats per activitats pròpies.

La distribució del cartipàs i responsabilitats municipals per regidors/es és la que reflexa el 
Quadre 3.2.1.1.  

Regidor/a Responsabilitats municipals Cartipàs polític
A1 Alcaldia Alcaldia
A2 1a tinent d’alcalde i regidora d’Educa-

ció, Comerç i Turisme
Educació, centres escolars
Turisme comerç i consum
Mercat de marxants
Comunicació, publicitat i informació

A3 3r tinent d’alcalde i regidor d’Econo-
mia, Serveis i Urbanisme

Serveis
Règim interior
Planejament i gestió urbanística
Sòl industrial i projectes territorials

A4 4rt tinent d’alcalde i regidor d’Habitat-
ge, Món Rural, Medi Ambient i Pla de 
Barris

Barris
Mobilitat
Central de compres
Via pública
Estadística i administració oberta
Disciplina i intervenció del sòl
Habitatge
Pla de barris
Intervenció ambiental
Medi ambient
Món rural
Protecció civil i pla seguretat local

A5 Regidor d’Hisenda i Recursos Humans Recursos humans
Hisenda municipal
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De totes les responsabilitats polítiques directes sobre l’àrea de manteniment i serveis (marca-
des amb negreta) veiem que depenen de diferents regidors i per tant, s’intueix la importància 
i influència que té l’àrea de manteniment i serveis en les diferents carteres. Això queda traduït 
en el repartiment de pressupostos de l’ajuntament, on l’àrea de manteniment disposa del pres-
supost més elevat, gestionant inclús el pressupost d’urbanisme i d’ensenyament.

3.2.2. Distribució per àrees i serveis

Per portar a terme les responsabilitats delegades en els càrrecs electes, l’Ajuntament es con-
forma amb una estructura de persones (personal funcionari interí i laboral) distribuïdes en 
àrees. Aquestes àrees són liderades per una cap d’àrea o gerent (funcionari o no) que té la 
responsabilitat de la gestió dels serveis, la responsabilitat econòmica, i és l’interlocutor amb 
els regidors. Les àrees de l’ajuntament de Vic estan representades en el Quadre 3.2.2.1:

A6 Adjunt a l’Alcaldia, regidor de Ciutat del 
Coneixement, Promoció Econòmica, 
Inserció i Ocupació Laboral

Ciutat del coneixement i noves tecno-
logies

A7 Regidor de Benestar i Família, Salut i 
Joves

Salut
Benestar i família
Joves
Inspeccions sanitàries

A8 Regidora de Fires, Mercats i Esports Esports, pistes i pavellons
Fires i mercats

E1 2n tinent d’alcalde i regidor de Cultura i 
Ciutadania

Cultura i ciutadania

E2 Regidor de Convivència i Seguretat Convivència i seguretat

Quadre 3.2.1.1 : responsabilitats i cartipàs polític

ALCALDIA

ECONOMIA I 
SERVEISALCALDIA URBANISME I 

ACTIVITATSSOCIALCULTURA I
 CIUTADANIA

Gestió urbanística

Sòl Industrial i projec-
tes territorials

Disciplina i interv. del 
sòl

Habitatge

Pla de barris

Intervenció ambiental

Protecció civil i pla 
local de seguretat
Món rural i medi 

ambient

Inspeccions sanitàries

Educació

Benestar i família

Salut

Joves

Formació laboral

Serveis

Règim interior

Recursos humans

Hisenda municipal

Central de compres

Estadística i 
administració oberta

Via pública

Mercat de Marxants

Turisme, comerç i 
consum

Cultura i ciutadaniaAlcaldia

Comunicació, publicitat 
i informació

Coneixements i noves 
tecnologies

Convivència i segu-
retat

Esports

Fires i mercats

Barris

Mobilitat

Quadre 3.2.2.1: Àrees de l’ajuntament de Vic
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A més d’aquesta distribució, dins l’ajuntament de Vic hi ha també entitats i òrgans de partici-
pació municipal que s’encarreguen també de portar a terme les responsabilitats delegades en 
els càrrecs electes, amb els respectius responsables integrats també en l’estructura municipal.

 -   Organismes autònoms:

  o   Institut Municipal d’Esports (IME)
  o   Organisme Autònom de Fires i Mercats (OFIM)

 -   Empreses:

  o   Municipals: 

   *   Sermuvic (empresa mare de mixtes de manteniment)
   *   Impulsvic

  o   Mixtes:

   *   Minsvic (manteniment instaŀlacions, senyals, pintura…)
   *   Vicverd (manteniment de parcs i jardins)
   *   Vialnetvic (neteja viària i recollida d’escombraries)
   *   Rasesvic (manteniment de canalitzacions de serveis)
   *   Creacció

 -   Fundacions:

  o   Fundació escola i art (escoles bressols municipals i escola de dibuix)
  o   Fundació l’Atlàntida

 -   Consorcis: 

  o   Consorci Transversal, Xarxa d’activitats culturals 
  o   Consorci d’Acció Social de Catalunya 
  o   Consorci d’Osona per a la gestió de la televisió digital local públic 
                             canal múltiple de Vic  
  o   Consorci de Turisme d’Osona
  o   Consorci del Govern Territorial de Salut d’Osona
  o   Consorci del Museu de l’Art de la Pell de Vic
  o   Consorci urbanístic pel desenvolupament de l’Àrea Residencial 
                             Estratègica del Graell i La Bòbila
  o   Consorci de Normalització lingüística

De totes les responsabilitats polítiques directes en aquestes entitats i òrgans de participació 
municipal, l’àrea de manteniment i serveis fa actuacions per les entitats marcades amb ne-
greta. Veiem una vegada més la importància que té l’àrea de manteniment i serveis en les 
diferents organismes. Això una vegada més queda traduint en el repartiment de pressupostos 
de l’ajuntament, on l’àrea de manteniment disposa del pressupost més elevat.
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4. ÀREA DE SERVEIS I MANTENIMENT DE LA CIUTAT DE VIC

4.1. Antecedents

La creació de l’àrea de manteniment de la ciutat té com origen la consolidació i professionalit-
zació de l’antiga Brigada Municipal d’Obres de l’ajuntament.

Antigament la brigada era un grup de persones formades en el món de la construcció, pin-
tura, fusteria, i lampisteria que feien les petites feines de manteniment tant de la via pública 
com dels edificis municipals de l’ajuntament. La basant social que imperava aquells anys es 
representava en el coŀlectiu de plantilla de la brigada, eren anys molt bons pels treballadors 
del sector de la construcció, i aquest fet feia que el personal d’ofici amb més experiència i sol-
vència estigués treballant per l’empresa privada. En conseqüència els ajuntaments feien un 
treball més aviat social per la ciutat, i sovint la brigada es dotava de treballadors amb perfils 
complexos, per la manca de personal que volia optar a ocupar una plaça en convocatòria dins 
el coŀlectiu

L’estructura bàsica la formaven paletes, peons, un electricista, un llauner, jardiners, un pintor 
i un fuster, i es comptava amb un responsable o encarregat amb la mateixa formació que l’es-
tructura bàsica.

A partir del 1976  es designa un responsable tècnic per la brigada, i si era necessari hi havia 
el suport i recolzament implícit però no oficial d’un aparellador de l’àrea d’urbanisme, que no 
estava ubicat físicament al mateix edifici.

La planificació era pràcticament nuŀla i el grau d’exigència en la qualitat i en els terminis d’exe-
cució de les tasques requerides era molt baix, i paradoxalment, assumit de manera general.

Les actuacions eren sempre de caire reactiu prèvia soŀlicitud de manteniment correctiu, pel 
que la iniciativa d’actuacions preventives era gairebé nuŀla. Degut a aquest fet la percepció 
ciutadana del coŀlectiu ha estat sempre molt negativa.
Administrativament, la brigada depenia de l’àrea d’urbanisme, que era qui n’elaborava el pres-
supost i la memòria anual.

L’any 1990 es concreta una concessió administrativa amb una empresa de la comarca d’Oso-
na pel manteniment de parcs i jardins. I a partir del 1994 se’n formalitza una altra pel mante-
niment de l’enllumenat públic.

És durant l’any 1999 que es comença a gestar una idea de replantejament del coŀlectiu, i la 
brigada passa a formalitzar-se com a àrea de manteniment i serveis.

Coincidint amb aquest canvi de replanteig es produeix un trasllat d’ubicació del magatzem de 
brigada, amb la construcció de naus amb espai exterior per emmagatzematge i d’unes ofici-
nes integrades dins la nau, es replanteja la seva estructura i es dota el coŀlectiu de brigada de 
personal administratiu i tècnic per organitzar millor el servei i millorar-ne les prestacions. Tots 
dins el mateix nou espai.
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La màxima serà planificar, millorar el flux d’informació, augmentar clarament el rendiment del 
treball, la gestió d’horaris, etc.

S’assigna de cap de serveis el tècnic que donava recolzament puntual des d’urbanisme, amb 
titulació d’arquitecte tècnic, i amb ell s’hi traslladen, un segon arquitecte tècnic, una adminis-
trativa, i un auxiliar administratiu.

L’any 2001 desapareix la figura d’encarregat del personal de brigada tal com estava entesa 
fins aleshores (que recordem que tenia la mateixa formació que els operaris de la brigada), i 
agafa el relleu el segon arquitecte tècnic, esdevenint el cap d’àrea de manteniment.

Aquest canvi de mètode busca donar més independència als oficials de brigada, fent-los au-
tònoms en la presa de decisions més bàsiques i potenciant la iniciativa en les actuacions 
correctives diàries que realitzen a la via pública. El cap d’àrea en fa la gestió, la revisió i la 
correcció de totes les actuacions.

Aquest fet permet que el cap de serveis es pugui centrar més en tasques de gestió i transver-
salitat en la comunicació amb d’altres departaments, i el cap d’àrea porti el dia a dia, les feines 
i el personal de brigada. Amb els anys el personal que s’incorpora com a personal d’oficis per 
la jubilació dels antics treballadors, adopta un perfil més professional i autònom, (el context 
social amb els anys canvia, i les convocatòries de places es converteixen en un esdeveniment 
amb molta més participació) afegint així més probabilitats de millora en el servei.

A causa del creixement de la ciutat, hi ha un canvi de model de ciutat, i amb la voluntat de mi-
llora del servei, l’any 2002 es crea la primera empresa mixta (Minsvic), per fer el manteniment 
de l’enllumenat públic, la senyalització a la via pública (tant senyals verticals com pintura), el 
manteniment de fonts i llacs de la ciutat, i el manteniment d’instaŀlacions en edificis públics 
(electricitat, llauneria, clima, alarmes…). Que es constitueix a través d’un concurs públic.

L’any 2005 arrel de l’augment de les tasques que es realitzen des de l’àrea de manteniment i 
serveis s’incorpora un delineant a l’organigrama, per realitzar tasques de suport als tècnics en 
la realització d’informes i memòries.

Façana instaŀlacions actuals Àrea de Manteniment
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L’any 2006 s’incorpora a l’àrea de manteniment un nou software creat a mida per la gestió 
d’ordres de treball, de feines realitzades pel personal, gestió del temps, i de material per fa-
cilitar l’explotació de dades, compliment de pressupostos, i realització de memòries anuals, 
creant així un històric de feines realitzades fins a dia d’avui. Aquest software és comú i utilitzat 
tant per l’àrea de manteniment com per l’empresa mixta Minsvic. Aquest és el moment que 
des de l’àrea de manteniment es considera necessària la incorporació d’una persona més per 
realitzar la posta en marxa i posterior seguiment del programa. I es crea un lloc de treball per 
inventariar tots els béns materials municipals, i fer la implantació i la consolidació del software. 
Aquí és on m’incorporo a l’organigrama de l’organització en primera instància.

Davant de la diferenciació en el tractament d’empreses mixtes amb les concessionàries que 
fan el manteniment d’una part del pastís de la ciutat, els càrrecs electes de l’ajuntament cre-
uen convenient la realització de concursos per tal que les concessionàries puguin optar a 
formar empresa mixta i quedar amb igualtat de condicions amb la ja creada Minsvic.

Abans però es constitueix l’empesa municipal Sermuvic (8 de setembre de 2008) que serà 
l’encarregada de gestionar i interaccionar amb totes les empreses mixtes que fan i faran una 
part del manteniment de la ciutat.

L’any 2010 es creen dues empreses mixtes més, pel servei de neteja viària i recollida de re-
sidus urbans, la gestió de deixalleria, el manteniment i la neteja de parcs i jardins (Vialnetvic) 
creada 1 de juny del 2010; i el manteniment de la totalitat de les zones enjardinades del mu-
nicipi i una part de la recollida de residus, vidre, cartró i andròmines (Vicverd) 26 de setembre 
de 2010.

L’any 2011 es crea la última empresa que diversifica el manteniment de la ciutat, rases Vic 
que serà l’encarregada de fer i mantenir les canalitzacions de serveis municipals, els camins 
rurals, realitzar les tasques que requereixin moviment de terres i infraestructures de més di-
mensions, i actuar en l’àmbit privat sempre que es treballi en espais públics (per exemple 
amb el pas de serveis per part de companyies de llum aigua, gas i telecomunicacions) amb la 
voluntat de “blindar” l’espai públic i assegurar uniformitat de criteris i bones pràctiques en les 
actuacions.

Totes aquestes empreses mixtes tenen la raó social a la mateixa direcció postal que l’àrea 
de manteniment i serveis, que al seu torn és la mateixa que la de Sermuvic (l’empresa mare) 
controlada pel personal administratiu i tècnic de l’àrea de manteniment conjuntament el amb 
regidor de serveis.

Al llarg dels últims anys, com a conseqüència de la forta crisi del sector, l’ajuntament passa a 
gestionar directament moltes de les obres i actuacions que abans es subcontractaven a indus-
trials externs, i apareixen els plans d’ocupació. La plantilla de l’àrea de manteniment i serveis 
s’acaba quadruplicant en algun moment, (per exemple l’any 2010 teníem 12 operaris funcio-
naris i 50 operaris de plans d’ocupació) fet que fa necessàri l’augment de plantilla en tasques 
de seguiment de feina al carrer, i és on des del meu lloc de treball m’incorporo a les tasques 
de gestió, programació i control de feines i obres sota l’empara i les ordres del cap d’àrea de 
manteniment. Transformant la meva plaça d’implementació i consolidació del software, en cap 
de processos.
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L’evolució estructural de l’àrea de manteniment i serveis es va consolidant al pas del temps i 
va agafant més protagonisme dins l’estructura de l’ajuntament.

A dia d’avui l’àrea de manteniment gestiona el 90% del pressupost d’urbanisme, assumint 
també la responsabilitat executora en cada una de les actuacions que realitza. Urbanisme 
passa a gestionar tant sols el 10% de la seva partida en concursos públics, obres que reque-
reixen un projecte més gran i una execució amb mitjans externs.

El timeline següent ens facilitarà l’entesa dels fets més significatius que han portat a l’àrea de 
manteniment a l’actualitat (Quadre 4.1.1):

4.2. Recursos humans i organigrama

Actualment l’Àrea de manteniment i serveis de la ciutat la conforma de manera estable i direc-
ta, la següent estructura de persones. (Quadre 4.2.1)

BRIGADA ÀREA DE MANTENIMENT I SERVEIS
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Quadre 4.1.1: Timeline
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Quadre 4.2.1: Organigrama àrea de manteniment i serveis
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La totalitat de la plantilla fixa de l’àrea de manteniment està conformada per 27 persones més 
5 organitzacions amb estructura pròpia.

 -   Cap de Serveis, arquitecte tècnic i enginyer de l’edificació (1)
 -   Cap de l’àrea de manteniment, arquitecte tècnic i enginyer de l’edificació (1)
 -   Cap de processos, estudiant de PFC d’arquitectura tècnica (1)
 -   Coordinador de seguretat i salut, arquitecte tècnic (1) suport dos dies la setmana
                des de urbanisme.
 -   Administrativa (1)
 -   Auxiliar administratiu (1)
 -   Delineant (1)
 -   Oficials d’ofici en plantilla fixa (12 total)
  o   Responsable de magatzem (1)
  o   Oficials 1ª construcció (3)
  o   Oficials 1ª conductor i maquinista (1)
  o   Oficials 1ª pintor (1)
  o   Oficials 1ª Fuster (1)
  o   Oficials 1ª jardiners (3)
  o   Oficials 1ª mecànic (1)
  o   Oficials 2ª peó construcció (1)

Altres recursos humans que són gestionats des de l’àrea de manteniment i que tenen unes 
tasques molt concretes assignades, són:

 -   Oficials de manteniment/conserges del cementiri (2)
 -   Conserge del recinte firal del Sucre (1)
 -   Conserges i bidells d’escoles (5)
 -   Treballadors fixes de l’empresa municipal Sermuvic (2)
 -   Treballadors fixes de l’empresa mixta Minsvic (19)
 -   Treballadors fixes de l’empresa mixta Vicverd (32)
 -   Treballadors fixes de l’empresa mixta Vialnetvic (49)
 -   Treballadors fixes de l’empresa mixta Rasesvic (2)

Si sumem totes les persones que intervenen diàriament i regularment en el manteniment de la 
ciutat de Vic, ens trobem que el conjunt de treballadors és de 131 persones.

De manera temporal, la plantilla d’operaris i/o de suport administratiu de l’àrea de manteni-
ment, pot veure’s incrementada gràcies a contractacions o convenis temporals, a través de 
les següents vies:

•   Plans d’ocupació ordinaris o extraordinaris (sotmesos a convocatòria i/o dispo-
nibilitat de subvencions SOC i/o PIRMI per part del departament de treball de la Gene-
ralitat de Catalunya) podent ser simultanis i sense que aquests suposin una despesa 
en concepte de nòmines per l’ajuntament, repercutint tant sols la despesa de material 
utilitzat en les obres.

•   Plans d’ocupació municipals, suposant una despesa en concepte de nòmines i 
material a l’ajuntament. (Sotmesos a la intencionalitat del grup de govern en matèria 
de contractació).
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•   Personal en compliment de mesures penals alternatives (serveis a la comunitat) 
derivades pel departament de justícia, sense que aquests suposin una despesa en 
concepte de nòmines per l’ajuntament.

•   Personal d’escoles tallers d’oficis (sotmesos a subvencions per part de la genera-
litat) integrat per personal menor d’edat amb l’objectiu de formar-los en diferents oficis 
de la construcció i aprofitar el potencial humà per realitzar petites tasques de mante-
niment a la ciutat.

•   Personal de tallers d’ocupació (sotmesos a subvencions per part de la generalitat) 
integrat per personal major d’edat amb l’objectiu de formar-los en diferents oficis de la 
construcció i aprofitar el potencial humà per realitzar petites tasques de manteniment 
a la ciutat.

•   Alumnes en pràctiques de mòduls formatius o d’unitat d’escolarització compartida, 
sense que aquests suposin una despesa en concepte de nòmines per l’ajuntament.

4.3. Recursos materials i instaŀlacions

L’Àrea de manteniment i serveis de la ciutat com a tal la configuren les persones citades en 
l’apartat anterior, que alhora estan ubicades en el mateix edifici i oficines a excepció del per-
sonal de manteniment del cementiri municipal, el personal de conserges de les escoles, i de 
fires i mercats, i el personal de les empreses mixtes (vialnet, Vicverd i rases Vic).

L’espai físic on es troba centralitzada la major part de la organització és al carrer indústria 69 
de Vic, on hi ha ubicades quatre grans naus, amb oficines, magatzem d’eines i material fungi-
ble de dimensions petites, recanvis, aparcament de vehicles i maquinària, un espai destinat al 
taller de fusteria i espai d’emmagatzematge exterior amb una gran campa per emmagatzemar 
material de construcció, sorres i graves, lloses de pedra, panots, mobiliari urbà, entarimats...

Les instaŀlacions estan en compliment amb la normativa d’activitats classificades.

Instaŀlacions de l’àrea de manteniment i Minsvic
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A continuació s’observen les instaŀlacions de l’àrea de manteniment segons la ortofoto de 
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

L’espai destinat a l’àrea de manteniment i serveis disposa de 6.687m2 dividits en:

- 2.328,30m2 de naus cobertes i tallers
- 3.300,82m2 de campa a l’aire lliure.
- 1.058m2 de zona porxada. 

De les 4 naus, que conformen el nucli, dues estan ocupades per les carrosses dels reis, 
(769,14m2), una altra és el taller de mecànica juntament amb el de jardinera (300,77m2), i la 
última que és la principal és on hi ha les oficines, el magatzem d’eines i pàrquing dels vehicles. 
(475,90m2). I zones comunes com menjador, vestuaris i serveis. Espais en compliment amb 
la normativa d’activitats classificades.

Nau principal: oficines, magatzem d’eines, pàrquing de vehicles...

Ortofoto actual de les instaŀlacions de l’àrea de manteniment (font 
ICGC)
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Zona porxada de la nau principal

Taller de fusteria

Taller de mecànica
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El mateix espai és compartit per l’empresa mixta Minsvic que disposa d’oficines, un taller per 
emmagatzemar eines (224,12m2) i un porxo per guardar el material més voluminós, com fa-
roles, senyals, etc. (256m2).

A més d’aquestes instaŀlacions, just al costat hi ha un edifici que l’ajuntament va adquirir el 
2012, amb aules equipades per a la realització de formació del personal, tant intern com ex-
tern. (la mútua sanitària asepeyo utilitza aquest espai per realitzar les pràctiques dels cursos 
de prevenció i formació que imparteix en l’actualitat). A més a més té un espai d’emmagat-
zematge exterior a cel obert i sota un porxo (825,88m2), on s’hi fa acopi d’equips i mitjans 
auxiliars per la construcció, tals com bastides, taulons d’encofrar. Oferint una zona porxada de 
405,88m2, i una zona de campa a l’aire lliure de 420m2. Vegeu esquema 4.3.1 a continuació:

Dins les naus de l’Àrea de Manteniment hi trobem el taller de fusteria (F), el de pintura (P), el 
de mecànica (M) i el de jardineria (J).

Esquema 4.3.1: representació de les diferents parts del recinte

Instaŀlacions de Minsvic dins el recinte: taller i zona porxada
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Cal fer un esment al taller de fusteria, ja que és un valor afegit perquè disposa de maquinària 
preparada per fer tot tipus de treballs.

I en l’actualitat s’està reformant una nau que ha adquirit l’ajuntament que es troba al c. Sant 
Jaume de Vic, per poder-hi emmagatzemar material dels diferents departaments de l’ajun-
tament que en l’actualitat tenen el material repartit en diferents edificis municipals. (Total 
3.141m2).

Aquesta nau es dividirà en 3 zones. Una per l’entitat social el Tapís (864,40m2) dedicada a 
l’acollida de persones amb problemes d’exclusió social, una altra per protecció civil (885,08m2) 
i una última zona pels diferents departaments de l’ajuntament que disposaran de 1.716,46m2. 
(Departament de cultura, de fires i mercats, guàrdia urbana...)  espai gestionat per l’àrea de 
manteniment i serveis.

Situació plànol de Vic amb les 3 dependències

Taller de fusteria: maquinària específica

Àrea 
Manteniment

Institut 
Gaudí

Nau 
C/ Sant Jaume
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Si sumem la totalitat de metres quadrats destinats a activitats de l’àrea de manteniment i 
serveis, tenim que es disposa de 9.789,48m2 destinats a emmagatzematge, tallers, oficines 
i naus.

4.3.1. Vehicles i maquinària

Pel desenvolupament de les tasques l’àrea de manteniment disposa de la següent flota de 
vehicles i maquinària industrial:

•   2 Vehicles utilitari (un Seat Ibiza matriculat el 1995 i un 4L del 1984)
•   12 Furgonetes de 2 places (6 matriculades entre el 1990 i el 1999, i 6 matriculades 
entre el 2000 i el 2006)
•   3 Furgonetes de 5 places (2 Renault tràfics del 1993 i 2000 i una Renault Express 
del 1989)
•   2 Furgonetes de 9 places (matriculades el 2000 i el 2005)
•   1 Camió (<3.500kg) amb caixa oberta (matriculat el 1995)
•   2 Camions (>3.500kg) amb caixa oberta i braç-grua (matriculats al 1991 i al 2009)
•   1 Retroexcavadora pitufa (matriculada el 2003)
•   1 Zetcat amb pala (matriculada el 1991)
•   2 Dúmpers (el de l’àrea de manteniment matriculat el 1978, i el de fires i mercats el 
1992)
•   1 Carretilla elevadora d’us intern del magatzem
•   3 Tractor tallagespes per jardineria (2 kubotes matriculats el 2004 i el 2006, i un 
Antonio carraro matriculat el 2002)

Cal mencionar que aquesta flota de vehicles és molt antiga, quasi un 30% dels vehicles tenen 
entre 20 i 25 anys, i un 25% entre 10 i 15 anys, i adquirits ja de segona mà, amb molt qui-
lometratge, per la qual cosa el seu estat de conservació és baix, i tenint en compte que són 
vehicles que suporten càrregues altes de pes i moviments de materials, brutícia, etc, el cost 
del manteniment correctiu és molt alt. Vegeu gràfic 4.3.1.1 a continuació

Esquema 4.3.1.1: mostra de l’antiguitat de la flota de vehicles
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En el gràfic (4.3.1.2) que trobem a continuació es mostra la quantitat i l’antiguitat de vehicles 
en funció de la seva la tipologia:

Tota aquesta flota en número de vehicles seria suficient pel número de treballadors fixes de 
l’àrea de manteniment. No obstant cal fer constar que quan la plantilla s’amplia amb personal 
de plans d’ocupació, personal de mesures penals, etc, la gestió dels vehicles pot condicionar 
la planificació de les tasques del coŀlectiu.

4.3.2.  Eines i materials

Per efectuar les respectives tasques de manteniment es disposa d’una alta varietat d’eines i 
materials, però no es disposa d’un inventari, per la qual cosa el llistat per gremis és aproximat. 
En tasques puntuals es recórrer al lloguer de maquinària i equips en empreses del sector.

Màquines per a construcció i obra pública:

-   Moles
-   Bombes i barrejadores de formigó
-   Carretons d’obra
-   Corrons compactadors
-   Safates i planxes compactadores
-   Talladores de materials de construcció
-   Aplanadores de formigó
-   Formigoneres i barrejadores d’obra
-   Martells pneumàtics
-   Compactadores de corrons
-   Vibradors per formigó
-   Decapadores
-   Fregadores portàtils
-   Martell elèctric
-   Trepant elèctric
-   Serres circulars manuals
-   Maquinària pel treball de la pedra

Esquema 4.3.1.2: antiguitat de vehicles segons tipologia



27

Pràcticum de les feines realitzades a l’Aj. de Vic a l’àrea de manteniment

Meritxell Guiteras Llimós

Equips de protecció individuals (EPIS)

-   Peces de seguretat per a treballs en alçada (budriers, arnés, cordes...)
-   Línies de vida
-   Calçat de seguretat
-   Cascs
-   Cinturons i faixes
-   Ulleres de protecció
-   Ulleres i màscara de soldadura
-   Guants de seguretat ( de pell, de niló, de pvc...)
-   Protecció auditiva
-   Genolleres i canelleres

Eines per a construcció i instaŀladors

-   Làser d’anivellació
-   Talla tubs
-   Talla varilles
-   Falques
-   Eines per a estucs, parets i sostres
-   Planes
-   Claus per tubs
-   Nivells
-   Pales per a la construcció, planes, rodones, xapos...
-   Pics
-   Paletes
-   Estris per a pintura, cubetes, brotxes, rodets ...
-   Eines manuals per a fusteria 
-   Garrafes homologades
-   Gavetes
-   Escarpes, escarpins i punxons
-   Paletes, paletins
-   Punxons

Eines universals

-   Flexòmetres i cintes mètriques
-   Alicates
-   Raspalls metàŀlics
-   Cúters
-   Tornavisos
-   Llimes i raspes
-   Claus ajustables, allen, de tub, de got, d’estrella
-   Caixes i maletins d’eines
-   Martells i macetes
-   Bandes rotllos i paper de vidre 
-   Serres de mà
-   Tenalles
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Materials de desgast

-   Broques per a la construcció
-   Discs per a la construcció (de diamants, per tallar ferro...)
-   Lubricants i olis per a maquinària
-   Esprai de marcatge
-   Brides, cinta senyalització, cinta americana, cinta aïllant
-   Silicones, encolatges químics, coles i adhesius

Tots els mitjans i eines estan a disposició de tot el personal de l’àrea de manteniment, plans 
d’ocupació, personal eventual, i a disposició també (prèvia petició) d’altres departaments, 
Ampes de les escoles etc.

El subministra d’eines, de material, d’equips de protecció individual, roba, recanvis, es priorit-
za en proveïdors locals, petits comerços i serveis del municipi per contribuir a l’economia de 
la ciutat, tot i que no sempre els preus són els més competitius. S’intenta repartir la despesa 
en els diferents establiments especialitzats en cada gremi, per poder contribuir al màxim d’es-
tabliments.

Cal remarcar que tot el personal operari rep la formació necessària, que es disposa d’un pla  
de seguretat i salut, per a treballs de manteniment i reparació a la via pública del terme muni-
cipal de Vic, i que trobareu el protocol de senyalització a l’Annex I del projecte, i es faciliten 
els EPIS adequats pel correcte desenvolupament de la seva feina i una correcta prevenció de 
riscos laborals.

En el cas de subministres que suposen una inversió elevada o es disposa de diversos prove-
ïdors, es liciten de manera agrupada per obtenir millors preus.

4.3.3. Mobiliari i material per activitats 

Pel desenvolupament de les activitat de logística i activitats que més endavant es descriuen, 
es disposa de material modular mòbil. El dividirem en 3 grans famílies. Eleccions, Fires i mer-
cats, i Obres.

El més important és:

ELECCIONS

-   Urnes per eleccions, faristols, taules...
-   50 panells metàŀlics per enganxada de cartells utilitzats en campanya electoral

FIRES I MERCATS

-   30m2 d’escenari modular de panells de fusta de 1,5m2 muntats sobre cavallets de 
ferro.
-   40 cadires plegables de fusta i taules amb superfície de fusta i dos cavallets.
-   1 escenari de ferro per a grans esdeveniments, amb plataformes, pòrtics, rampes i 
baranes metàŀlics.
-   50 tanques per a esdeveniments tals com fires, cavalcada de reis, maratons, activi-
tats dirigides, i 50 tanques per l’execució d’obres.
-   20 faristols de fusta per senyalització puntual d’esdeveniments.
-   20 cledes de fusta per la recollida d’avets de Nadal, celebració del saló de la infàn-
cia...
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OBRES

-   30 senyals de trànsit, per realitzar ocupació de via pública, al servei del ciutadà prè-
via presentació d’ocupació a la guàrdia urbana.
-   30 tanques d’obres mòbils tipus modulars, i tanques tipus “rivisa”

En el cas d’eleccions i fires i Mercats:

Els transports i muntatges d’aquestes activitats són programats a la seva recepció en funció 
de la seva data de realització, preveient que sovint calen uns dies de preparació. De la matei-
xa manera, moltes activitats necessiten un muntatge i desmuntatge posterior que ocupen part 
de la jornada.

És molt important la suficient antelació en la programació d’aquestes activitat, ja que sovint es 
poden utilitzar recursos en paraŀlel o per a activitats seguides en el temps i estalviar trasllats 
reiteratius o muntatges innecessaris.

Panells per propaganda electoral Escenari modular de fusta

Escenari per a grans esdeveniments Tanques per a esdeveniments i obres
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Quan aquestes activitats requereixen de bastant personal, es fa necessari que es realitzin 
amb personal polivalent, que són els oficials de 1ª de manteniment, obligant a deixar de banda 
el manteniment preventiu i correctiu de la ciutat.

La prestació d’aquests serveis és gratuïta a associacions i entitats sense ànim de lucre, i la 
decisió de portar-ho a terme sempre està supeditada a la decisió del regidor de serveis.

Aquest fet genera la percepció de que és un serveis sense cost, pel que no es contemplen els 
costos d’oportunitat en els casos en que els recursos estan destinats a transports i muntatges 
i no a manteniment de ciutat.

4.4. Carta de serveis 

Actualment dins de l’àrea de manteniment de l’ajuntament de Vic no existeix cap carta de 
serveis per facilitar la informació als ciutadans, i assumir així els compromisos de realització 
d’un serveis de qualitat. Tenint en compte la complexitat dels agents que hi intervenen i la 
interacció entre ells, és fàcil d’entendre que moltes vegades el ciutadà mostri desorientació i 
percebi una descentralització i manca de coordinació.

És per aquest motiu que aprofitant la oportunitat de realització d’aquest pràcticum, i la posició 
que ocupo dins la organització he elaborat la carta de serveis de l’àrea de manteniment de 
l’ajuntament de Vic tenint en compte tots els agents que hi intervenen. Segons l’article 30 de 
l’Estatut d’Autonomia i l’article 23.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de pro-
cediment de les administracions públiques de Catalunya

L’enfocament de la present carta pretén incidir en els aspectes següents:

-   Oferir informació entenedora dels serveis
-   Tenir en compte les expectatives dels ciutadans en el disseny dels serveis i perme-
tre’ls participar-hi
-   Gestionar els serveis de manera planificada sobre una base de processos d’apor-
tació de valor
-    Fixar estàndards d’actuació
-    Avaluar la gestió i la satisfacció dels usuaris a partir d’indicadors
-   Desenvolupar de manera contínua accions de millora de serveis a partir d’aquestes 
fonts d’informació.

4.4.1. Objecte de la carta de serveis:

L’Àrea de manteniment de l’Ajuntament de Vic té com a objectiu la prestació d’uns serveis 
públics de qualitat. Amb la present, s’informa dels serveis i es compromet respecte el seu 
nivell de prestació. Tanmateix des del mateix ajuntament es fomenta la partició ciutadana a 
través de la bústia ciutadana (eina creada via web l’agost del 2007, que recull queixes i sug-
geriments), de participació ciutadana als barris (a través de les seves associacions de veïns 
en contacte amb el regidor de barris) i altres formes de coŀlaboració.

Es pretén fer arribar els nostres compromisos en la realització de la nostra encomana i la nos-
tra voluntat de millorar contínuament la qualitat amb l’ajuda de els suggeriments dels nostres 
ciutadans.
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La present és per entendre l’abast de tot el manteniment, en una ciutat com Vic que té:

4.4.2. Missió

Garantir la qualitat de vida i les necessitats dels ciutadans en l’espai públic, mantenint i mi-
llorant el grau de confort, comoditat i accessibilitat de la via pública per contribuir a tenir una 
ciutat accessible i segura per a totes les persones.

4.4.3. Unitat Responsable: Àrea de Manteniment i Serveis de l’Ajuntament de Vic

L’àrea de manteniment i serveis és la responsable de la conservació de la ciutat, a través de 
personal propi i de la gestió d’empreses mixtes creades per a reforçar i millorar l’encomana.
Per l’entesa de la carta de serveis cal tenir present l’estructura del quadre 4.4.3.1: 

SEU CENTRAL:

Àrea de Manteniment i Serveis de 
l’Ajuntament de Vic
c/ de la Indústria núm. 69, 08500 Vic

Horari d’atenció: 
de dilluns a divendres de 7:00 a 19:00 hores  

Telèfon: 93 8890673 / Fax: 938861717

www.vic.cat/bustia-ciutadana

ÀREA DE MANTENI-
MENT I SERVEIS

SERMUVIC

MINSVIC VIALNETVIC VICVERD RASESVIC

Quadre 4.4.3.1: estructura de l’Àrea de Manteniment i Serveis

· 611.733m2 de voreres
· 1.210.573m2 de calçada
· 890.957m2 de praderia
· 139.839m2 de gespa
· 111.596m2 de superfícies de sauló
· 18.043m2 de superfícies amb grava
· 10.403m2 d’arbustives
· 508m2 de florals
· 24.082 arbres
· 1.724 bancs
· 2.788 pilones

· 1.296 papereres
· 526 unitats d’aparcaments bicicleta
· 252 jardineres
· 94 escultures
· 45 panells informatius
· 37 marquesines de bus
· 30 plataformes bus
· 41 parcs infantils (206 joguets)
· 45 sorreres
(dades del març 2015)
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4.4.4. Identificació i descripció dels serveis

De manera general tot el manteniment de l’espai públic i d’edificis municipals es realitza amb 
el personal de l’àrea de manteniment, i amb les empreses mixtes. 

Quan s’ha de realitzar alguna tasca que no es pot assumir des de l’àrea, ja sigui per la limitació 
de la jornada laboral, per la manca de disponibilitat de recursos, o per manca d’especialització 
del personal, les tasques són subcontractades a industrials externs, prèvia redacció de me-
mòria valorada per part del tècnic competent i contractació i seguiment de les feines (regulat 
per la normativa interna i externa de gestió de la despesa). Alguns exemples serien, feines de 
ferrer amb materials inoxidables, feines de vidrier, reparacions mecàniques de més volum…)

El llistat de serveis prestat segons l’agent que les realitza i la seva tipologia:

Personal de l’àrea de manteniment

Manteniment de l’Espai Públic

Actuacions preventives i correctives de restauració i manteniment de:

•   Pavimentació:
 o   Calçada (actuacions puntuals en formació de sots, bonys, ferm deteriorat)

o   Encintat (rigola i vorada)
o   Voreres (panots, lloses, formigó…) 
o   Guals (adaptació per a persones amb mobilitat reduïda) 
o   Aparcaments de terrenys no pavimentats (aportació de sauló, grava, fres-
sat…)
o   Voreres no urbanitzades (aportació de sauló, grava, fressat…)
o   Parcs i jardins amb paviments de sauló

•   Mobiliari urbà:
o   Bancs
o   Papereres
o   Tanques unitàries i continues
o   Jardineres
o   Pilones
o   Monuments
o   Panells informatius
o   (…)

•   Parcs infantils:
o   Jocs coŀlectius i individuals
o   Zones de sorreres
o   Paviments
o   Passeres de fusta

•   Neteja de pintades i graffitis:
o   Sobre elements de mobiliari urbà
o   A edificis municipals
o   En façanes privades, prèvia denuncia a la guàrdia urbana o als mossos 
d’esquadra (aquest servei també s’inclou com a gratuït per la ciutadania)
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•   Instaŀlacions esportives a l’aire lliure:
o   Elements de tancament tals com baranes i xarxes
o   Paviments de pistes poliesportives exteriors

•   Sistema de clavegueram:
o   Pous i tapes de clavegueres
o   Canalitzacions enterrades
o   Embornals 

•   Pintura interior i exterior

•   Mobiliari divers

•   Adaptació d’espais i accessos a persones de mobilitat reduïda i per evacuacions

•   Eliminació del risc de caigudes i accidents

•   Trasllat de dependències (mobiliari i expedients)

Logística i activitats

Aquí s’inclouen els transports, lliurament, muntatge i desmuntatge d’escenaris, de taules, ca-
dires, tanques, i la reserva d’espais per ocupació de via pública, en activitats tan diverses com:

•   Transports i logística relacionat amb les obres que s’executen des de l’Àrea.

•    Fires i mercats (Mercat de música viva de Vic, mercat medieval, mercat del ram, fira 
d’antiguitats, fira del làctium, fira de la muntanya i el llibre, fira d’artesans i brocanters, 
fira de l’slot clàssic, i fira biomassa forestal de Catalunya)

•   Activitats cultural (cavalcada de reis, Nadal, carnaval, sant Jordi, exposicions, aplecs, 
festa major de la ciutat, festes majors dels barris, concerts…)

•   Activitats esportives no regulars (curses populars, maratons…)

•   Activitats educatives (festes fi de curs als centres escolars, castanyades…)

•   Muntatge, participació i desmuntatges dels coŀlegis electorals

•   Activitats organitzades per entitats i associacions del municipi durant tot l’any

•   Trasllats i muntatges diversos generats per les diferents àrees de dins l’ajuntament

Intervenció en cas d’emergència

Tasques coordinades amb la guàrdia urbana, protecció civil i els bombers, es duen a terme 
actuacions de moviments de terres, evacuacions d’aigua, senyalització de situacions de perill 
a la via pública, retirada de materials amb risc per a les persones i actuacions similars, en:

•   Pluges fortes i inundacions (sobretot en passeres i lleres dels rius)

•   Pedregades (obturació d’embornals, caigudes d’elements de cobertes…)
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•   Temporals de vent (caiguda d’arbres, de parts d’edificis)

•   Temporals de neu (Existeix un protocol que s’activa en cas de nevada on es garan-
teixen que en menys de 24 hores surtin màquines als carrers de Vic a treure la neu de 
les calçades permeten el pas als conductors que s’hagin de desplaçar, repartint Vic 
en sectors i assignant una màquina per sector. A més la neu de les voreres si hi ha 
necessitat és retirada dins d’aquest període i s’assegura l’accés a hospitals i centres 
escolars) A l’annex II hi trobareu detallat el protocol en cas de nevades que es revisa 
cada any.

•   Episodis de baixes temperatures (plaques de gel, canonades trencades…)

•   Incendis (apuntalar edificacions segons indicacions dels bombers)

A més de la realització d’aquestes feines, des de l’àrea de manteniment es gestionen i es fa el 
seguiment de manteniment preventiu i correctiu de:

•   Les tasques encomanades a les empreses mixtes (Minsvic, vialnet, Vic verd i rases 
Vic) a més de derivar-ne les urgents que sorgeixen durant el dia a dia.

•   Gestió de plagues (desratitzacions, coloms (plec de condicions tècniques als Annex 
III i IV), gavians que es tracten a origen (als nius), control de legioneŀlosi, desinfec-
ció…) tot això coordinat amb la veterinària de l’Ajuntament de Vic.

Personal de l’empresa mixta Minsvic

Manteniment de l’Espai Públic

Actuacions preventives i correctives de restauració i manteniment de:

•   Senyalització vertical (senyals de trànsit i informatives)

•   Senyalització horitzontal (pintura vial)

•   Enllumenat públic (quadres elèctrics i faroles)

•   Semàfors

•   Fonts i llacs

•   Fibra òptica

•   Regs (només la part de subministrament, de quadre a electrovàlvula)
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Manteniment d’edificis municipals

Aquí s’inclouen els destinats a temes administratius (oficines), els d’ensenyament (escoles 
i llars d’infants), els d’equipaments (arxius, guàrdia urbana, cementiri, biblioteca, centres cí-
vics…)

•   Instaŀlacions elèctriques

•   Instaŀlacions de llauneria

•   Instaŀlacions de clima (calefaccions i aires condicionats)

•   Instaŀlacions de xarxa informàtica i telefonia

A més de la realització d’aquestes feines, des de Minsvic es gestionen i es fa el seguiment de 
manteniment preventiu i correctiu de:

•   Ascensors

•   Alarmes

•   Extintors

•   Parallamps

Logística i activitats

Aquí s’inclouen els transports, lliurament, muntatge i desmuntatge de punts de llum i de con-
nexions a corrent elèctrica en activitats tan diverses com:

•   Fires i mercats (Mercat de música viva de Vic, mercat medieval, mercat del ram, fira 
d’antiguitats, fira del làctium, fira de la muntanya i el llibre, fira d’artesans i brocanters, 
fira de l’slot clàssic, i fira biomassa forestal de Catalunya)

•   Activitats cultural (cavalcada de reis, exposicions, aplecs, festa major de la ciutat, 
festes majors dels barris, concerts…)

•   Activitats esportives no regulars (curses populars, maratons…)

•   Nadal: muntatge i desmuntatge de totes les garlandes dels carrers.

•   Activitats organitzades per entitats i associacions del municipi durant tot l’any

•   Trasllats i muntatges diversos generats per les diferents àrees de dins l’ajuntament

Intervenció en cas d’emergència

Tasques coordinades amb la guàrdia urbana, protecció civil i els bombers, es duen a terme 
actuacions en els elements que Minsvic fa el manteniment (exemple, retirada de farola) en 
cas de:

•   Temporals de vent (caiguda de faroles)

•   Coŀlisions de trànsit dins l’espai públic municipal.
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Personal de l’empresa mixta Vialnetvic

Manteniment de l’Espai Públic

Actuacions preventives i correctives de restauració i manteniment de:

•   Neteja de carrers, voreres i calçades
•   Neteja del sistema de recollida d’aigua de pluja als vials (embornals)
•   Recollida de residus urbans (contenidors de la fracció multi producte, papereres…) 
•   Gestió de la deixalleria
•   Manteniment i neteja de parcs i jardins.

Intervenció en cas d’emergència

•   Temporals de neu (formen part del protocol de nevades de l’ajuntament amb l’apor-
tació de personal de carrer per retirar la neu de les voreres i assegurar sobretot l’accés 
a hospitals i centres escolars) A l’Annex II hi trobareu detallat el protocol en cas de 
nevades que es revisa cada any.

Personal de l’empresa mixta Vicverd

Manteniment de l’Espai Públic

Actuacions preventives i correctives de restauració i manteniment de:

•   Parcs i jardins (zones enjardinades del municipi)
•   Carrers (arbres i escocells)
•   Regs (des de l’electrovàlvula fins al difusor o aspersor)
•   Recollida de residus, vidre, cartró i andròmines

Manteniment de centres escolars

•   Zones enjardinades de les escoles municipals

Personal de l’empresa mixta Rasesvic

Manteniment de l’Espai Públic

Actuacions preventives i correctives de restauració i manteniment de:

•   Obertura i tancament de rases, voreres, guals i obres de més dimensió a la via pú-
blica.
•   Conservació dels camins rurals i lleres dels rius (previ acord amb l’ACA)

I faran de reforç puntual de personal i logística en tasques de construcció i transport que l’àrea 
de manteniment consideri oportú (ja sigui per necessitat d’actuació immediata o per tractar-se 
d’obres de gran volum).
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4.4.5. Canals de participació ciutadana.

- Atenció presencial:

- a les oficines de l’àrea de manteniment al c. Indústria 69, de 7 a 19h de dilluns a 
divendres.
- a l’oficina d’atenció al ciutadà c. Ciutat núm. 1, de 9 a 14h de dilluns a divendres. I de 
16 a 18h els dilluns i dimecres.
- a l’oficina d’atenció al ciutadà al c. Virrei Avilés 42, de 9 a 14h de dilluns a divendres. 
I de 16 a 18h els dilluns i dimecres.
- a l’oficina del registre general, al c. Ciutat núm.1, de 9 a 14h de dilluns a divendres. I 
de 16 a 18h els dilluns i dimecres. I dissabtes de 10 a 12h.

- Atenció telefònica:

- a l’àrea de manteniment i serveis al 938890673 de 7 a 19h de dilluns a divendres
- a l’oficina d’atenció al ciutadà al 938862100 de 8 a 15h de dilluns a divendres. 
- a les dependències de la guàrdia urbana de Vic 938850000 si la incidència es produ-
eix fora dels horaris laborals de l’ajuntament.

- Telemàticament: 

- a la bústia de suggeriments i queixes des de www.vic.cat (web de l’ajuntament) a 
l’apartat de bústia ciutadana.
- enviant un correu electrònic a l’oficina d’atenció ciutadana, a l’adreça atenciociutada-
na@vic.cat

- Altres: A través dels regidors de barris, agents cívics, associacions de veïns, Ampes i altres 
actors socials.

4.4.6. Normativa

Conjunt de normes que regulen de manera directa el servei que presta l’Administració amb la 
finalitat que, si el ciutadà desitja més informació, pugui obtenir-la amb celeritat.

-   Ordenances municipals: (http://www.Vic.cat/viure-a-vic/urbanisme/tramits-i-gesti-
ons/normativa/?searchterm=ordenances%20de%20bons%20costums)

o   Ordenança de gestió i execució de rases a la via pública 

o   Ordenança municipal de bon govern, civisme, bons costums i convivència 
ciutadana

o   Ordenança reguladora de les llicències urbanístiques

o   Ordenança reguladora de l’estalvi d’aigua

o   Ordenança sobre la incorporació de sistemes de captació d’energia solar 
tèrmica als edificis i construccions situats en el terme municipal

o   Ordenança sobre reclams publicitaris

o   Ordenança municipal en matèria de sorolls i vibracions
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4.4.7. Compromisos de qualitat

Entenem el servei al ciutadà en matèria de manteniment, des del punt de partida de:

-   La voluntat de servei: pretenem ajudar als ciutadans intentant avançant-nos a les 
seves demandes, i per això pretenem solucionar problemes i evitar gestions inneces-
sàries.
-   Tracte correcte i atenció personalitzada: de forma atenta, amable i respectuosa. 
Utilitzant un llenguatge comú i defugint de tecnicismes. Garantint la confidencialitat de 
les dades personals del ciutadà .
-   Participació ciutadana: mantenir sempre obert un canal de proximitat de participació 
ciutadana

Des de la gestió del manteniment per fer una ciutat més amable i segura des de l’àrea de 
manteniment ens comprometem a:

-   Atendre totes les ordres de treball eficaçment.

o   Les prioritàries dins un termini màxim de 24 hores (eliminació i senyalització 
del perill) des de la seva entrada.

o   Les urgents dins un termini màxim de 10 dies en funció de la seva naturale-
sa, i des de la seva entrada.

o   Les que no tinguin caràcter general d’urgència dins un termini màxim de tres 
mesos des de la seva entrada.

-   A fer un seguiment i avaluació de totes les ordres de treball, i a donar-hi resposta 
amb la resolució o la desestimació, fent retorn al ciutadà dins els terminis legals de 
resolucions i reclamacions.

-   A anunciar els talls de carrers, talls en guals d’entrada de vehicles, per motius de 
manteniment i de millora amb una antelació de 24 hores com a mínim. En funció de la 
transcendència de la via afectada, la comunicació es farà a través de web municipal, 
a través de xarxes socials (twitter @aj_vic i @gurbanavic), d’anuncis als diaris o de 
notificació a través de bustiada als veïns i comerços.

Per tal de millorar el servei i garantir l’acompliment dels nostres compromisos de qualitat de-
manem la coŀlaboració a la ciutadania:

Quan observeu qualsevol anomalia de perill a la via pública, aviseu-nos per qualsevol dels 
mitjans que teniu a la vostra disposició. D’aquesta manera la nostra resposta podrà ser més 
ràpida i efectiva.
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4.4.8. Indicadors de seguiment

A través dels següents indicadors de seguiment es permet comprovar el grau d’acompliment 
dels compromisos de qualitat assumits. La voluntat seria publicar-los al web municipal semes-
tralment.

-   Percentatge d’ordres de treball ateses i tramitades durant el semestre.

-   Nº ordres de treball prioritàries al semestre ateses abans de 24h
          ---------------------------------------------------------------------------------------------------- x100
    Nº ordres de treball prioritàries rebudes al semestre

-   Nº ordres de treball urgents al semestre ateses abans de 10 dies
         ----------------------------------------------------------------------------------------------------- x100
    Nº ordres de treball urgents rebudes al semestre 

-   Nº ordres de treball sense caràcter d’urgència al semestre ateses abans de 3 mesos
         ----------------------------------------------------------------------------------------------------- x100
    Nº ordres de treball sense caràcter d’urgència rebudes al semestre

4.4.9. Carta de serveis (maquetació) Annex V
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4.5. Mapa de processos

El funcionament intern de gestió de l’àrea de manteniment està orientat a satisfer les deman-
des dels ciutadans en matèria de millora i manteniment d’infraestructures i serveis.

El dia a dia impedeix una bona planificació de manteniment preventiu que caldria tenir en 
compte i implantar-ho, ja que seria la millor manera de reduir el manteniment correctiu i la sen-
sació per part dels ciutadans que les actuacions que es realitzen a dia d’avui són insuficients. 
És per això que he creat aquest mapa de processos (quadre 4.5.1) com a punt de partida per 
enumerar i assignar els responsables dels processos a la pàgina següent (quadre 4.5.2)

PLANIFICACIÓ DEL MANTENIMENT

EXECUCIÓ DEL MANTENIMENT

ANÀLISI I CONTROL DEL MANTENIMENT

Planificació Manteniment Preventiu

Planificació Manteniment Programat

Planificació Manteniment Correctiu

Planificació d’Obres i Millores

Gestió dels recur-
sos i Manteniment

Gestió dels recanvis 
i Serveis

Execució de les activitats 
del Manteniment

Generació d’Indicadors i 
Anàlisi de Resultats

Quadre 4.5.1: Mapa de processos de l’Àrea de Manteniment
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Hi ha 3 grups d’agents diferenciats dins de l’àrea de manteniment i serveis. Serien personal 
intern (funcionaris), personal de plans d’ocupació i empreses mixtes. En cada una d’ells els 
processos abans descrits són similars exceptuant la planificació i realització d’actuacions que 
varia en funció dels agents que les porten a terme.

1er. Tasques realitzades pel personal intern de l’Àrea de Manteniment 

1.1   Planificació d’actuacions i realització de les mateixes.

Les eines de gestió que disposa l’àrea de manteniment i serveis són un bon punt de recol-
zament per portar les actuacions a bon port. Per una banda es disposa d’un programa de 
gestió (GIMM, Gestió Integral Manteniment Municipal) d’ordres de treball, comunicats de tre-
balladors i estoc d’eines i inventari, lligat a un entorn de representació geogràfica (geomedia) 
que enllaça les incidència a la via pública amb l’element en qüestió. Creant una sola base de 
dades Access on s’hi recullen totes les actuacions, i tots els elements inventariats susceptibles 
de fer-hi el manteniment.

La manera de procedir de l’àrea de manteniment en la recepció d’un avís és: (quadre 4.5.3)

PROCÉS RESPONSABLE INTERVENEN
Planificació d’actuacions Cap manteniment Cap de processos
Recursos humans i gestió de personal Cap manteniment Personal administratiu
Gestió pressupostària Cap de l’àrea Personal administratiu
Compres i proveïdors Cap manteniment Responsable magatzem
Seguretat en el treball Coordinador SS Cap de manteniment
Gestió d’inventari (control d’eines, 
vehicles i materials)

Responsable Magatzem Personal administratiu

Seguiment en la realització d’actuaci-
ons

Cap manteniment Cap de processos

Gestió de la informació i explotació al 
l’exterior

Cap de l’àrea Cap de processos

Intervenció en emergències Cap de l’àrea Cap de manteniment

Telèfon

Fax

Instància

E-mail

Presencial

Bústia Ciutadà

AVÍS

Quadre 4.5.3: Canals de recepció d’un avís

Quadre 4.5.2: Llistat de processos assignats a responsables 
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Hi ha un primer filtre de la petició, feta pel personal administratiu i supervisada pel cap de 
processos: (quadre 4.5.4)

Primer es determina si el requeriment o la incidència que recull l’avís és sobre un element 
municipal o no. En el cas afirmatiu:

- si es tracta d’una petició de la carta de serveis de l’àrea de manteniment i serveis, automà-
ticament es codifica informàticament en una ordre de treball (a través del programa Gimm), i 
aquesta ordre queda arxivada per tipologia de família de manteniment (pavimentació, mobili-
ari urbà, clavegueram, servei, instal·lació temporal, transports…).

- si forma part del manteniment d’una empresa mixta es traspassa la feina via mail al destina-
tari demanant retorn de tancament de feina. 

El cap de manteniment i /o el cap de processos programen l’ordre de treball segons la urgència 
o perill que representi, i s’assigna a un dels operaris en plantilla en el moment de realitzar-la.

Aquests, al llarg del dia reben de 1 a diverses ordres de treball (en funció de la naturalesa 
temporal que representi) que gestionen i resolen, creant al final del dia el comunicat de feina, 
que recull per cada ordre de treball el temps que hi han destinat, la descripció de la feina que 
han realitzat i el material utilitzat, així com l’element de l’inventari sobre el qual han actuat. 
Segons quadre 4.5.5:

Totes les ordres de treball codificades tenen un receptor, normalment són assignades a per-
sonal de l’àrea de manteniment, tot i que també n’hi ha algunes que s’han de subcontractar 
perquè requereix de treball més especialitzat. En aquest cas, s’assigna l’ordre de treball al 
subcontractat i s’informatitza al programa GIMM, per conèixer així en els històrics la data de 
creació i tancament de l’actuació.

AVÍS

Afectació 
Municipal

Afectació No
Municipal

Retorn al ciuta-
dà amb info per 

resoldre-ho

Empresa
Mixta

Àrea de 
Manteniment

Quadre 4.5.4 : Filtre d’avisos segons carta de serveis

AVÍS OT 
CODIFICADA

COMUNICATS
DE FEINA

Quadre 4.5.5 : Recorregut d’una incidència des de l’entrada fins a la resolució
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1.2. Recursos humans i gestió del personal

El personal administratiu és qui recopila les incidències i/o peticions del personal en termes 
de dies d’assumptes propis, vacances, visites metges… sempre prèvia comunicació al cap de 
l’àrea de manteniment.

El rendiment del personal també és valorat i controlat pel cap de manteniment. 

1.3. Gestió pressupostaria.

L’encarregat és el gerent de l’àrea de manteniment i serveis, que és qui decideix a quines 
partides s’imputen les despeses, i controla en tot moment els balanços reals.

1.4. Compres i proveïdors.

No hi ha un cap de compres definit, sinó que les compres es realitzen a mesura que surt la ne-
cessitat, sempre autoritzada pel cap de manteniment. És el personal de despatx qui passa les 
comandes als diferents proveïdors i gestiona albarans i factures. Aquí s’hauria de potenciar 
la figura de responsable de magatzem perquè fes de punt de trobada de totes les necessitats 
dels operaris i ho consensués amb el cap d’àrea de manteniment o de processos abans de 
tirar endavant les compres.

1.5. Seguretat en el treball.

Aquí apareix el tècnic en riscos laborals que és de l’àrea d’urbanisme i ha elaborat un pla de 
seguretat i salut per a treballs de manteniment i reparació de la via pública del terme municipal 
de Vic. (Annex I hi trobareu el protocol de senyalització que se’n deriva)

Està en contacte diari i directe amb l’àrea de manteniment i serveis per tal de garantir totes 
les proteccions individuals i coŀlectives en cada una de les actuacions. Personant-se si és ne-
cessari al lloc de treball per comprovar que s’estiguin seguint. A diari i abans de les 8.00h del 
matí el cap de processos envia el raport del dia per correu electrònic, al regidor de serveis, al 
cap d’àrea i al coordinador de seguretat. Quan són actuacions que requereixen d’una planifi-
cació en matèria de seguretat planificada en el temps es treballa conjuntament els dies previs 
a l’inici dels treballs.

1.6. Gestió d’inventari (control d’eines, vehicles i materials)

L’encarregat de magatzem que és un operari amb plaça de funcionari és qui ha de realitzar 
aquesta tasca, per tal de poder dotar a tots els agents del material i eines necessàries per a la 
realització de totes i cadascuna de les feines. S’estipulen 3 horaris diaris d’entrega i recepció 
d’eines (de 7 a 8h, de 10 a 11h i de 14 a 15h).

1.7. Seguiment en la realització d’actuacions

La gestió diària de les ordres de treball a realitzar és supervisada pel cap de manteniment i el 
cap de processos, resolent així els possibles inconvenients que sorgeixin i assegurant la bona 
realització de les mateixes.
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Tots els comunicats de feina, juntament amb les ordres de treball tancades i resoltes s’infor-
matitzen al programa GIMM l’endemà de la seva realització, així es manté la basa de dades 
actualitzada i les feines al dia.

1.8. Gestió de la informació i explotació al l’exterior

És el personal d’administració i el cap de processos qui fan el tancament d’expedients i d’or-
dres de treball, comunicant si s’escau el resultat al ciutadà.

1.9. Intervenció per emergències

Aquest procés està sota l’empara del cap de l’àrea que a partir dels plans d’actuació per emer-
gència ja creats prèviament, és qui decideix conjuntament amb els organismes de seguretat 
activar-los o no. El personal de l’àrea de manteniment funcionari, i de les empreses mixtes, 
saben que si s’activa un cas d’emergència han d’estar localitzables.

2on. Tasques realitzades pel personal de plans d’ocupació

El personal provinent de plans d’ocupació és canviant cada sis mesos i no és regular, ja que 
no sempre surten convocatòries de subvencions ni s’assignen el mateix número d’operaris.

Les tasques que realitza aquest coŀlectiu, generalment són projectes de reforma, de rehabili-
tació o d’urbanització, provinents d’urbanisme, i d’una durada a mig termini (que pot anar de 
15 a dies a mig any. En l’actualitat coincidint amb la davallada de la construcció, els nous pro-
jectes de gran format no existeixen i per tant ens veiem amb la necessitat d’incorporar aquest 
personal en tasques de manteniment de la ciutat, i per tant en obres de durada màxima una 
setmana o quinze dies.

Són organitzats amb colles, en funció de l’obra o actuació que s’hagi de realitzar, i estan recol-
zats i controlats en tot moment pel cap de manteniment i el cap de processos, que en porten 
les direccions d’execució directament, conjuntament amb la Direcció facultativa formada per 
tècnics d’urbanisme si es tracta d’una actuació de més entitat.

Internament des de l’àrea de manteniment es realitzen els mateixos processos abans d’es-
crits, amb la diferència que aquests agents no realitzen comunicats de feina diària, perquè són 
el cap de manteniment i el cap de processos qui redacten informes i documenten diàriament 
la realització de les obres (com veurem en l’apartat 5.4).

 És en aquest punt on he redactat un document tipus per obres menors de durada mínima una 
setmana,  facilitant així les visites i controls d’execució, i garantint una millor continuïtat de les 
tasques si es produeixen relleus per vacances o baixes.

Es tracta d’un document bàsic, que pugui servir com a punt de partida tant per obres molt bà-
siques com per altres que ja portin associat un projecte. El trobarem a l’Annex VI.

3er. Tasques realitzades per empreses mixtes 

Pel funcionament de l’àrea de manteniment i serveis, és com si tractéssim amb subcontrac-
tats, amb la diferència que és el gerent de l’àrea qui contínuament està en contacte amb els 
gerents de les mixtes per fer el traspàs, i l’avaluació de les tasques que se’ls hi encomana.
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5. DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES DEL LLOC DE TREBALL QUE OCUPO

 Tasques que desenvolupo en el meu lloc de treball:

-   gestió de la bústia del ciutadà

-   gestió de les OT’s i comunicats dels treballadors

-   gestió d’inventaris de mobiliari urbà, clavegueram i pavimentació a través d’ele-
ments geo-referenciats.
 
-   planificació d’actuacions, encomanes de material, control d’obres i tancament.

El meu lloc de treball dins l’estructura és el de cap de processos. A grans trets les tasques a 
desenvolupar és assegurar que les intervencions es puguin portar a terme, coordinant perso-
nal, materials, eines i timmings. 

Al dia a dia del manteniment, recollint, codificant i assignant tasques de petita indole, tals com 
reparacions puntuals de mobiliari urbà, de paviments, de jardineria... marcant prioritats en 
funció de la urgència segons el perill que presenta el desperfecte a la via pública. Aquestes 
tasques les anomenem ordres de treball. (apartat 5.1)

A mig termini, perioditzar les actuacions de manteniment preventiu de la ciutat amb una du-
rada major, petites modificacions en la trama urbana i donant resposta a totes les necessitats 
de transports, serveis i demandes que sorgeixin a nivell logístic (activitats lúdiques, festes, 
campanyes de participació a través de diferents regidories...)

I a llarg termini, planificació juntament amb el cap de manteniment de les obres d’urbanització, 
de rehabilitació o d’obra nova per poder executar amb plans d’ocupació. I posterior seguiment 
de les diferents fases de les obres i tancament de les mateixes.

5.1. Processos de gestió d’ordres de treball (utilitzant el programari GIMM)

5.1.1. Bústia ciutadana:
És un apartat dins el lloc web de l’ajuntament de Vic (www.vic.cat/bustia-ciutadana) on 
es publiquen totes les suggeriments/queixes dels ciutadans. Al començament, (quadre 
5.1.1.1) un breu text anima a coŀlaborar aportant suggeriments per millorar la ciutat, i 
un gràfic ens mostra el percentatge de consultes que s’han fet, segons diferents tipolo-
gies. Els suggeriments (quadre 5.1.1.2) es publiquen amb número de referència, data 
de soŀlicitud, data finalització, la descripció de cada cas, i amb un últim apartat destinat 
a la resposta.

Quadre 5.1.1.1: pàgina inicial de la bústia
ciutadana
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És una eina creada a l’agost del 2007 pel regidor de serveis, i gestionada des de l’àrea de 
manteniment transversalment amb les altres regidories.

La meva feina és publicar tots els suggeriments entrants al lloc web i enviar-los al responsable 
tècnic de la regidoria a qui va destinada el suggeriment/queixa. Una vegada està resolta o 
s’han fet les gestions pertinents per part de cada regidoria implicada, centralitzo les respostes 
i les envio al regidor qui en última instància és qui publica la resposta pel ciutadà al lloc web. 
Les entrades referides al manteniment de la ciutat ja les tramito directament a partir d’ordre de 
treball, i tenen un grau de prioritat molt elevat.

La resposta s’envia al ciutadà directament (sempre que hagi deixat contacte de correu elec-
trònic) i es publica al mateix temps a la web. (quadre 5.1.1.3)

La resposta és pública, per exemple clicant a la referència 6503 del 13/03/2015, amb des-
cripció: En el pàrquing públic que hi ha al costat de l’Institut Jaume callís, hi ha un registre de 
claveguera, annex a la paret que separa el pàrquing de l’Institut, que la part de ciment que el 
subjecta s’ha escrostonat i ha deixat un forat molt gros.  El  forat que hi ha a sota és en realitat 
un petit pou.  Atès que és una zona que hi transiten els alumnes i considerant el perill que això 
suposa és prioritat arreglar-ho ràpidament. Ja he avisat a l’àrea de manteniment, però ho poso 
aquí perquè en quedi constància. Obtenim la següent resposta:

Quadre 5.1.1.2: suggeriments enviats i publicats

Quadre 5.1.1.3: resposta a la refe-
rència 6503 de la bústia ciutadana
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 5.1.2. Ordres de treball de manteniment via pública (GIMM)

La metodologia de treball es realitza amb una aplicació feta a mida l’any 2006 que s’anomena 
GIMM (Gestió Integral de Manteniment Municipal) i s’utilitza des de dues agències, l’Àrea de 
Manteniment i des de l’empresa Minsvic. El motiu inicial de la meva contractació va ser per 
fer la implementació inicial del programari dins l’àrea de manteniment. Com queda reflectit a 
continuació a cada una li correspon unes famílies dins del manteniment general, que contenen 
tots els elements inventariats. A continuació el quadre de funcionament 5.1.2.1:

Dins l’organització es classifiquen les classes de manteniment usant un esquema jeràrquic. 
Aquesta estructura permet fer una descomposició  màxima de cada classe d’element. Segons 
quadre 5.1.2.2:

Quadre 5.1.2.1 del funcionament del GIMM

Quadre 5.1.2.2: a l’exemple es mostra la solució per representar l’enllu-
menat

Nota: sempre es pot afegir un 
nivell per sobre dels quadres a 
posteriori
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En la següent figura (5.1.2.3) es mostra el potencial de documents que permet el programa 
entrar diàriament. 

-   Avís: informe sobre un defecte o desperfecte d’un element inventariat. (per exemple 
una vorera)

-   Incidència: agrupa diversos avisos i defineix problemes associats en una mateixa 
zona

-   OT (ordre de treball): Agrupa els diferents treballs que s’efectuen per reparar la vo-
rera per exemple.

-   Comunicat de treball: es on es reflexa el consum de material i hores utilitzades pel 
personal.

-   Fitxa de l’element: detalla tota la informació relativa a qualsevol element inventariat 
(en el cas de la vorera ens indicaria la ubicació, el material, l’acabat, el color...)

L’aplicació permet fer control d’estoc de materials del magatzem, fer factures, assignar recur-
sos tals com maquinària...

Quadre 5.1.2.3: informació de base 

Quadre 5.1.2.4: diagrama que 
representa el flux d’informació 
del sistema simplificat.
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En la següent imatge (quadre 5.1.2.5) s’aprecia el menú principal del GIMM que és el punt 
central de l’accés als diferents mòduls, segons el perfil de l’usuari pot tenir limitació d’accés 
en algunes zones.

Clicant a l’apartat element s’observa la fitxa general d’un element codificat. L’exemple és mo-
biliari urbà. I ens dóna informació sobre la situació de l’element al carrerer, les dimensions, els 
materials que el composen, el model i el proveïdor. (Quadre 5.1.2.6)

En una de les pestanyes de la fitxa de l’element hi trobem associades les ordres de treball que 
s’han fet sobre aquest banc.(Quadre anterior 5.1.2.7)

Tornant al menú principal d’accés al sistema (quadre 5.1.2.5) i accedint a l’apartat de OT se’ns 
desplega un navegador que ens permet crear les ordres de treball i mitjançant filtres seleccio-
nar ordres de treball que ens interessin per extreure’n informes. (Quadre 5.1.2.8)

En la figura del quadre següent s’aprecia següent, s’han filtrat totes les feines obertes 
durant els mesos de gener a març de 2015 de la família de pavimentació i que encara 
no estan resoltes.

Quadre 5.1.2.5: accés al sistema

Quadre 5.1.2.6: fitxa d’un element  Quadre 5.1.2.7: historial d’OT de l’element
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I accedint a definició d’OT s’observa la informació sobre l’ordre de treball en qüestió. La famí-
lia, el declarant, l’element... (quadre 5.1.2.9)

Quadre 5.1.2.8: navegador d’or-
dres de treball

Quadre 5.1.2.9: informació d’una 
Ordre de Treball
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5.2. Processos de gestió de les feines del personal

5.2.1 Tasques/obres realitzades per personal funcionari 

Els treballadors a les 7.00h del matí se’ls hi fa entrega de les ordres de treball que han de fer 
durant el dia, i diàriament al finalitzar la jornada realitzen un comunicat de treball (annex VII) 
on anoten les feines que fan, si les acaben, el material que utilitzen en cada tasca, les hores 
que hi destinen... Aquest document el vaig crear durant la implementació del programa.

Al final del dia és un document molt vàlid pel cap de processos per programar el dia següent, 
i l’endemà s’informatitza totes les dades al programa GIMM. Tal i com es mostra al quadre 
5.2.1.1:

En el comunicat de treball s’indica el detall de cada una de les activitats (ordres de treball 
codificades), l’equip que ho ha executat, el detall de franja horària utilitzat per resoldre cada 
activitat, i els recursos utilitzats per portar-les a terme. És aquí on es tanquen les ordres de 
treball definitivament en el programa.

Quadre 5.2.1.1: navegador dels comunicats de treball 
entrats al programa.
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5.2.2. Tasques/obres realitzades per personal de pla ocupació

Les tasques que desenvolupen el personal de plans d’ocupació també s’informatitzen a través 
del programa GIMM, però enlloc de fer comunicats de treball, es treballa amb els documents 
bàsics (Annex VI) creats per a intervencions en edificis i via pública que tinguin una durada 
superior a una setmana.

En el punt 5.4. hi trobarem 3 exemples d’obres realitzades, amb tota la documentació relaci-
onada.

El programa GIMM és una bona eina per treure valoracions una vegada s’han realitzat les 
feines. A continuació hi ha dos exemples per veure’n el potencial que presenta.

En el primer exemple (quadre 5.2.2.1) s’observa l’informe valorat d’una ordre de treball realit-
zada, en aquest cas no s’ha utilitzat material ni  recursos per solucionar-la,però si mà d’obra, 
i el resultat final és el cost real de la realització de la feina.

Quadre 5.2.2.1: valoració d’una ordre de treball al GIMM
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I en el segon exemple (quadre 5.2.2.2) tal com indica la capçalera s’han filtrat ordres de treball 
amb un criteri en concret.

5.3. Processos de gestió d’inventaris 

5.3.1 Bases de dades (Access quadre 5.3.1.1 i geomedia) 

Tots elements que s’hi fa el manteniment estan inventariats en taules d’Access, georeferen-
ciats a documents geoworkspace de geomedia, i lligats amb el programa GIMM. Durant els 
estius de 2005 i 2006 varem recórrer la ciutat (érem 4 persones) dibuixant i situant tots els 
elements, creant així l’inventari que tenim avui en dia amb totes les característiques dels ele-
ments.

Quadre 5.3.1.1: vista de la 
taula d’elements de bancs, 
veiem que hi ha 1411 ele-
ments inventariats

Quadre 5.2.2.2: llista d’ordres de treball valorades segons un criteri de filtratge
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Des del GIMM podem extreure’n informació com la que mostra la taula 5.3.1.2 a continuació:

O fer cerques d’elements segons característiques comunes, com mostra el quadre 5.3.1.3:

Quadre 5.3.1.2: buscar un element segons el codi

Quadre 5.3.1.3: ens mostra que hi ha 170 
bancs de Fundició Dúctil Benito del mo-
del Barcino 1800 a la ciutat de Vic.
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Aquesta eines és molt útil per fer manteniments preventius de conjunts d’elements que tenim 
a diferents punts de la ciutat, però que requereixen d’un mateix patró de manteniment.

Tenim dades inventariades de:

- mobiliari urbà (bancs, pilones, jardineres, papereres, quioscs, escultures... amb des-
cripció de material, marca i model, mides...)

- de paviments (voreres, encintats, guals i calçades, amb descripció de superfícies, 
tipologies per materials, i descripció d’acabats) 

- de clavegueram, embornals i tapes de registre, amb descripció de materials, mides, 
marca i model...)

- de senyalització vertical (senyals de trànsit, segons tipologia, mides, i alçades)

- de senyalització horitzontal (passos de vianants, línies contínues, zones d’aparca-
ment, senyalització pintada...) amb descripció de superfícies, metres lineals...

- d’enllumenat públic (quadre, línies, punts de llum i lluminàries) amb descripció de 
marques, models, potències de làmpades...
- de fonts i llacs, amb descripció de marques, models, superfícies, situació dels peri-
cons de les claus de pas...

- de sistemes de regs (bombes, pous, dipòsits, comptadors de subministra, sectors, 
electrovàlvules, aspersors) amb descripció de marques, models, per tots els parcs de 
la ciutat.

5.3.2. Entorn GIS, nou programa via web

Actualment estem en període de revisió de les dades. El traspàs de les dades de geomedia a 
un nou programari GIS amb plataforma web ja s’ha fet. El procediment és el mateix, seguim 
treballant amb el GIMM i les bases de dades Access, però el visualitzador dels elements és 
el GIS web.

Aquest canvi ve motivat per la voluntat de fer pública tota la informació d’inventaris a la ciu-
tadania. En aquests moments estem en període de revisió de dades, i només és visible pels 
treballadors de l’ajuntament a través de la intranet.
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Visualització del programa GIS: (quadre 5.3.2.1)

En l’apartat de mobiliari, (quadre 5.3.2.2), s’activen tots els elements inventariats, i represen-
tats segons tipologia, ja siguin bancs, papereres, jardineres...

Quadre 5.3.2.1: visor general del programa, a l’esquerre hi trobem la llegenda dels ele-
ments 

Quadre 5.3.2.2: visor general del mobiliari inventariat a tot Vic
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Seleccionant un element, (quadre 5.3.2.3) se’ns desplega tota la informació de descripció 
relativa a la selecció, tal i com es mostra en la següent imatge:

En l’apartat de paviments, (quadre 5.3.2.4) s’activen tots els elements inventariats, i represen-
tats segons tipologia, ja siguin voreres, encintats, paviments, guals...

Quadre 5.3.2.3: descripció i característiques de l’element de banc seleccionat.

Quadre 5.3.2.4: visió general de la capa de paviments activada
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En les següents imatges, (quadre 5.3.2.5 i 5.3.2.6) s’aprecia que els paviments estan delimi-
tats per àrees i representats amb un temàtic de colors segons tipologia d’acabat (si és llosa 
granítica, panot de formigó...)

Quadre 5.3.2.5: Exemple de selecció d’un element de voreres, i visualització de les seves 
característiques amb acabat de pedra granítica

Quadre 5.3.2.6: Exemple de selecció d’un element de voreres, i visualització de les seves 
característiques, amb un acabat de peces de panot.
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En l’apartat de clavegueram, embornals i tapes, (quadre 5.3.2.7 i 5.3.2.8) s’activen tots els 
elements inventariats, i representats segons tipologia.

Quadre 5.3.2.7: visor general de totes les tapes inventariades a la ciutat de Vic.

Quadre 5.3.2.8: Exemple de dades d’una tapa de clavegueram situada al passeig de Vic
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En l’apartat d’arbrat (quadre 5.3.2.9 i 5.3.2.10), hi trobem inventariats tots els arbres de la 
ciutat, amb les característiques de l’espècie, i el seu estat.

Quadre 5.3.2.9: arbrat representat segons un temàtic de colors per tipologia d’espècies.

Quadre 5.3.2.10: exemple de les dades inventariades d’un arbre situat al passeig de Vic
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5.4. Processos de seguiment d’obres creat a partir de casos reals.

Durant la realització d’obres de més entitat, històricament no es recollia informació de l’execu-
ció, tant sols alguna fotografia que s’arxivava al servidor de l’ajuntament, i he cregut necessari 
desenvolupar un sistema de recollida de dades pel control i seguiment de l’execució de les 
mateixes, que alhora ajuden a ordenar i preveure els possibles contratemps que puguin sorgir, 
o a fer el traspàs en la direcció de l’execució en períodes de vacances.

A partir de 3 casos reals d’obres realitzades durant el 2014 s’expliquen aquests processos.

CAS 1: REFORMA DE LA PLAÇA DE L’ÀNGEL CUSTODI

5.4.1. Reunions prèvies amb DF (direcció facultativa):

Dia 16/12/2013, reunió amb el tècnic responsable d’urbanisme i el cap de manteniment i el 
cap de processos. Es posen en comú els criteris constructius decidits per la part redactora del 
projecte (tècnic d’urbanisme) amb la part executora (cap de manteniment i cap de processos 
de l’àrea de manteniment).

Es traspassa la documentació del projecte (Annex VIII, pressupost itec i plànols) i es redacta 
una petita acta que marca el punt inicial de les obres.

Acta 16/12/2013 projecte reforma pl. Àngel Custodi:

Dades de l’obra

Tipus d’obra: REFORMA DE LA PLAÇA DE L’ÀNGEL CUSTODI
Emplaçament: PLAÇA DE L’ÀNGEL CUSTODI 08500, VIC
Superfície construïda: 127,20 m2, l’àmbit comprèn l’ampliació del costat est de la plaça. 

80m2 de paviment de formigó, 10,5m2 de vorera de panot i 35,8m2 
de paviment aglomerat asfàltic.

Objecte de l’obra: Modificar l’alineació de la vorada del costat est (crta de roda) per tal 
de facilitar la maniobra als autobusos urbans en la parada existent, 
i modificar el pas de vianants sud, creant una plataforma alçada a 
la calçada, deixant la cota superior a nivell de la plaça
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Dades tècniques de l’emplaçament

Topografia: La plaça és plana amb un lleugera pendent cap al costat sud (carrer 
nou). L’estat actual és una plaça totalment urbanitzada amb encin-
tats de llambordins i paviment de formigó remolinat. Vorades i guals 
granítics.

Característiques del 
terreny:

Plaça pavimentada amb paviment de formigó, encintats de formigó 
prefabricat, paviment de panots i vorada de granet.

Instaŀlacions de ser-
veis públics:

A la vorera de la plaça i del carrer nou afectades per l’obra hi ha: 
gas natural, electricitat, enllumenat públic, aigua,  telecomunicaci-
ons i clavegueram.
Totes es troben a una profunditat superior a la cota d’actuació del 
present projecte. Únicament s’hauran d’arrancar les tapes de les 
arquetes i coŀlocar-les de nou i desplaçar 3 embornals.
La plaça disposa d’una columna d’enllumenat públic que no està 
dins l’àmbit de les obres, i per tant no afecta

Ubicació de vials: Totes es troben a una profunditat superior a la cota d’actuació del 
present projecte. Únicament s’hauran d’arrancar les tapes de les 
arquetes i coŀlocar-les de nou i desplaçar 3 embornals.

Justificació d’estudi 
bàsic:

a) El pressupost d’execució material de l’obra és de 13.250,60 € 
(itec) (preu final 19.079,55 euros)
b)Durada estimada de l’obra inferior a 30 dies laborables, i amb 
menys  de 20 treballadors. Volum de mà d’obra estimat inferior a 
500 dies.

Condicionants a tenir 
en compte:

Desplaçament de l’actual parada d’autobusos. Senyalització i pas 
alternatiu pels vianants i vehicles durant l’obra. Amb la cooperació 
de guàrdia urbana i departament de mobilitat.
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Criteris constructius

Finalitzada la reunió, ens desplacem al lloc de l’obra per comprovar que no hi hagi algun altre 
element a tenir en compte.

Treballs previs: Es realitzarà un replanteig general del projecte, comprovant mides 
i nivells existents.
Es desplaçarà la parada d’autobusos urbans, previ acord amb em-
presa concessionària.
Es tancarà l’àmbit de l’obra, es coŀlocaran cartells i els senyals de 
trànsit necessaris. I s’instaŀlarà la caseta d’obra (equip auxiliar d’hi-
giene i benestar pels treballadors).

Enderrocs: Arrancada i càrrega o aplec de vorada granítica existent per a futur 
aprofitament.
Enderroc de paviment de formigó, llamborda, rigola i paviment as-
fàltic, amb càrrega i transport a abocador autoritzat.
Previ a l’enderroc de paviments es tallarà amb disc de diamant els 
límits per evitar trencar el cantell i tenir una bona entrega de mate-
rials.

Xarxa d’evacuació 
pluvial:

Formació de nous embornals i connexió a la xarxa aprofitant esco-
meses dels embornals existents, enderroc i anuŀlació d’embornals 
existents afectats.

Paviments: Coŀlocació de vorada granítica de 20x25 cm  i rigola de formigó de 
30x30x8 cm. Vorada recta de pedra artificial de 8x8 cm. en formació 
d’encintats. Paviment de formigó HA-30 remolinat mecànic semi fi. 
Paviment de panot 20x20x5 cm de  tacs color vermell. Paviment 
d’aglomerat asfàltic AC-16 surf BC50/70 (D-12) per formació de 
rampa.
Pintat de senyalització horitzontal i coŀlocació de senyalització ver-
tical.
Totes les vorades, rigoles,  paviment de panots i rampa d’aglomerat 
es coŀlocaran sobre base de formigó HM-20/B/20/I i Subbase de 
grava procedent de granulats reciclats de formigó, grandària màxi-
ma de 40 a 70 mm amb estesa i piconatge del material.
Es tindrà especial cura en les trobades entre diferents paviments, 
i entre aquests i els elements de desguàs, a respectar els nivells 
d’entrega.
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Fotografies estat actual: (16/12/2013)

Vista de la Plaça Àngel Custodi des de costat Est

Vorera a ampliar i plataforma a retirar
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Cantonada Carrer Nou i Plaça Àngel Custodi

Pas de vianants a desplaçar al carrer nou amb plaça Àngel Custodi
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Nota per afegir a l’acta:

Retirarem la senyalització de trànsit de dins l’àmbit de l’obra, així com els elements de mobili-
ari urbà. Al finalitzar els treballs es tornaran a reinstaŀlar.

Treballarem en dues fases per tal de causar les menors molèsties possibles al trànsit i usuaris 
de la zona.

En primera fase, el trànsit no es veurà afectat, ja que treballarem invadint part de la calçada 
de la crta de roda (amb un carril de 6 metres) el convertim amb un de 4 i ens permet treballar 
amb màquina per la part d’enderroc i fer-hi una petita part d’acopi de material. 

La segona fase, haurem de tallar durant uns dies el carrer nou, per poder desplaçar els em-
bornals i reasflatar la calçada. S’ha de tenir en compte per notificar-ho en nota de premsa i fer 
una bustiada als veïns.

5.4.2. Encomanes de material i programació en el temps 

Encomanes de material

Els agents i elements que intervindran en aquesta obra seran:

- MATERIALS: Tot seran subministraments d’obres menors (inferior a 3000 euros) i per tant 
no és necessari fer adjudicació, però es demana preu a diferents empreses de la comarca per 
poder comparar i triar segons relació qualitat/preu i termini d’entrega.

- MÀ D’OBRA: 2 oficials paletes de l’àrea de manteniment i 2 persones (1 paleta + 1 manobre) 
de pla d’ocupació. La mà d’obra es considera sense cap cost.

- TRANSPORTS: 1 persona (xofer) de l’àrea de manteniment amb camió grua de l’ajuntament. 
No hi haurà despeses per imputar a l’obra.

- MAQUINÀRIA PER ENDERROC: empresa mixta de l’ajuntament de Vic (Rases Vic) retroex-
cavadora + 1 maquinista. La càrrega i descàrrega de la runa es farà amb personal de l’àrea 
de manteniment.

- TREBALLS DE SENYALITZACIÓ: Pintura i senyals de trànsit a l’empresa mixta Minsvic.
Amb les empreses mixtes se’ls hi fa l’encomana de la seva feina en el projecte. Pels treballs 
de pintura i senyals verticals es facilita un plànol amb l’estat final. (Se’ls hi encarrega per fer-ho 
durant la primera setmana de febrer) I per la feina d’enderroc es soŀlicita una retroexcavadora 
amb maquinista pel dia 15/01/2014 pels treballs de demolició.

Programació en el temps

Inici de les obres el 13/01/2014, ja que fins aquest dia no està aprovat per junta de govern el 
projecte ni nomenats els tècnics responsables de l’obra.

Durada aproximada 4 setmanes, finalització el dia 07/02/2014. L’horari d’execució de les obres 
serà de 7.00h a 15.00h.
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5.4.3. Seguiment de l’execució obres i documentació
 
A través de les visites diàries a l’obra, en diferents franges horàries redacto un document de 
seguiment de les tasques que s’hi realitzen, i en porto la direcció executiva, m’encarrego del 
material que necessiten i de facilitar els mitjans i eines necessaris per a la realització.

Treballs realitzats durant la Setmana 1 (del 13/01/2014 al 17/01/2014):

13/01/2014:

- Desplaçament de la parada de l’autobús. Càrrega de plataforma de formigó amb camió grua

- Tancament de l’obra amb tanques i rivises, i senyalització.

- Instal·lació de caseta d’obres dins la zona de l’obra.

14/01/2014:

- Replanteig general de l’obra, amidaments i nivells.

- tallar el paviment de calçada crta de roda amb màquina d’aigua per posterior demolició 

Vista general de l’àmbit de l’obra amb la senyalització adient.
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15/01/2014:

- Demolició i recuperació de peces de vorada i rigola existents, costat est de la plaça

- Demolició amb retroexcavadora de rasa per posterior coŀlocació de peces de vorada i rigola 
costat est de la plaça.

- Fer gual de vianants amb panot de tac vermell 20x20

16/01/2014 i 17/01/2014: 

-Formigonar rasa i coŀlocació de peces de vorada a nivell de la nova alineació de carrer costat 
est de la plaça.

Treballs realitzats durant la Setmana 2 (del 20/01/2014 al 24/01/2014):

20/01/2014: Coŀlocació de rigola a tocar la nova vorada, costat est de la plaça

Coŀlocació de peces de vorada Anivellació de l’encintat per poder-lo 
formigonar

Coŀlocació de peces de rigola blanca 
de formigó 
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21/01/2014 i 22/01/2014: desplaçar 3 embornals de l’antiga alineació de vorera a la nova, 
costat est de la plaça.

23/01/2014: Coŀlocar encintat de llambordes de formigó, en la nova vorera, prolongació de les 
existents. 

24/01/2014: Coŀlocació de mallasso i formigonat de nova vorera, costat est de la plaça

Treballs realitzats durant la Setmana 3 (del 27/01/2014 al 31/01/2014):

27/01/2014: Demolició amb retroexcavadora de la vorera de panot i gual de vianants, costat 
sud de la plaça. Transport de runa i sanejament de la zona.

28/01/2014: Doblar els dos embornals del c. Nou. Formació de caixa i sifó. Costat de la plaça.

29/01/2014: Coŀlocació d’encintat de llambordes de formigó a la zona sanejada, costat sud de 
la plaça.

Coŀlocació de reixa d’embornal Formació dels tocs per nivells de vorera



70

Pràcticum de les feines realitzades a l’Aj. de Vic a l’àrea de manteniment

Meritxell Guiteras Llimós

30/01/2014: Coŀlocació de mallasso i formigonat de nova vorera, costat sud de la plaça.

Vorera acabada de formigonar, a la foto es veuen els encintat amb llambor-
des de formigó que es prolonguen fins a la peça de vorada

Nova ubicació del pas de vianants del carrer Nou, tot queda a nivell, i l’aca-
bat del paviment del gual és amb panot de tac vermell de 20x20
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31/01/2014: 

-Demolició amb mitjans manuals de la vorera de panot i gual de vianants, costat sud de la 
plaça, a l’altre costat del carrer nou. Transport de runa i sanejament de la zona.

- Nota de premsa i bustiada als veïns per avisar que dilluns 3/02/2014 el carrer nou estarà 
tallat al trànsit.

Demolició amb hilti de la part de vorera del carrer nou per part de per-
sonal de pla d’ocupació

Plànol publicat al web de l’ajuntament i distribuït als veïns afectats



72

Pràcticum de les feines realitzades a l’Aj. de Vic a l’àrea de manteniment

Meritxell Guiteras Llimós

Treballs realitzats durant la Setmana 4 (del 03/02/2014 al 07/02/2014):

03/02/2014: 

- Coŀlocació de new jersei per tall a la circulació de vehicles al c. Nou.

- Coŀlocació del nou encintat vorera costat sud de la plaça 

04/02/2014: Doblar els dos embornals del c. Nou. Formació de caixa i sifó. Costat de la plaça 
farmàcia.

05/02/2014: Desencofrar embornals i coŀlocació de rigola al c. Nou (costat sud de la plaça) i 
formigonar vorera del costat sud de la plaça a l’altra banda de la c. Nou.

06/02/2014: 

- Coŀlocar panot amb morter a la vorera del costat sud de la plaça a l’altra banda del c. Nou.

- A la tarda, formació de pas de vianants elevat amb aglomerat asfàltic (executat per rases 
Vic).

07/02/2014: 

- Retirada de tanques, senyals, caseta d’obra, restes de palet de material i fer net de la zona 
d’obres.

Rejuntat dels nous embornals, i repicat de calçada per nova entrega de ram-
pa d’aglomerat asfàltic
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- Treballs de marcar i pintar senyalització horitzontal a calçada segons plànol. (Annex VIII)

- Reinstaŀlació de senyalització de la parada de l’autobús urbà i del mobiliari retirat per l’exe-
cució de les obres.

- Retirar new jersei i obrir el pas als vehicles pel carrer nou
 
Tancament de l’obra.

Vista de la plaça Àngel Custodi des del costat sud (carrer nou)

Vista de la plaça Àngel Custodi des del costat nord, amb nova línia d’encin-
tat est a l’esquerre de la foto.



74

Pràcticum de les feines realitzades a l’Aj. de Vic a l’àrea de manteniment

Meritxell Guiteras Llimós

5.4.4 Tancament de les obres

El  tancament de l’obra consisteix en crear el dossier final d’execució que inclou 4 documents:

 - Acta de la reunió amb DF (direcció facultativa, tècnics d’urbanisme i tècnics de   
 l’àrea de manteniment) apartat 5.4.1 d’aquest cas

 - Document de seguiment de les tasques amb fotografies de l’obra durant els treballs.  
 Apartat 5.4.3 d’aquest cas

 - Documentació econòmica. Relació de costos reals de l’obra executada. (Quadre  
 5.4.4.1a)

1ª i última relació de subministraments menors corresponents a les obres de reforma 
de la Pl. Àngel Custodi

El cost final d’aquesta obra, executada amb mà d’obra procedent de plans d’ocupació i perso-
nal propi de l’àrea de manteniment ha costat 5.475,38 euros. Si ho haguéssim fet amb mitjans 
externs (tot subcontractat) hauríem reduït molt temps, ja que el nostre horari laboral és limitat 
de 7 a 15h, però el cost hauria rondat els 20.000 euros.

 - Document bàsic de l’Àrea de manteniment per a intervencions a via pública (quadre  
 5.4.4.2a) que trobareu a continuació:

EMPRESA Nº FRA DATA IMPORT
ÀRIDS I FORMIGÓ CONANGLELL, S.L. 83 05/02/2014 975,99 €
ÀRIDS I FORMIGÓ CONANGLELL, S.L. 180 28/02/2014 241,33 €
CORRETJA, S.L. 69 31/01/2014 622,01 €
GERMANS HOMS 1420698 31/01/2014 47,12 €
GERMANS HOMS 1420705 31/01/2014 47,12 €
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ GIL, S.L. 83327 31/01/2014 29,32 €
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ GIL, S.L. 83328 31/01/2014 146,76 €
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ GIL, S.L. 83329 31/01/2014 59,86 €
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ GIL, S.L. 83330 31/01/2014 59,86 €
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ GIL, S.L. 83331 31/01/2014 58,65 €
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ GIL, S.L. 84042 28/02/2014 20,82 €
PEDRES I MARBRES DODAS, S.L. 14029 11/02/2014 105,88 €
RASES VIC, S.L. 214034 28/02/2014 2.780,08 €
MINSVIC T14SH0005F 12/02/2014 280,58 €

TOTAL 5.475,38 €

Quadre 5.4.4.1a: relació de factures imputades a aquesta obra



75

Pràcticum de les feines realitzades a l’Aj. de Vic a l’àrea de manteniment

Meritxell Guiteras Llimós

OBRA VIA PÚBLICA
ADREÇA I CODI OT Plaça Àngel Custodi T14PA0028

DESCRIPCIÓ
Modificació de l’alineació de la vorera del costat est ( Crta. de Roda) 
per tal de facilitar la maniobra dels autobusos en la parada existent.

PERSONAL 3 paletes i 1 manobra
TIPOLOGIA

mant. 
Correctiu. 
mant. 
Preventiu
millora x
obra nova

REUNIONS PRÈVIES AMB DF
criteris constructius
segons marcats a projecte redactat per urbanisme de l’ajuntament de Vic

calendarització i marcatge de prioritats
inici de les obres el dia 13/01/2014 i finalització el 07/02/2014
fase I, modificar alineació plaça amb crta de roda
fase II, modificar alineació plaça amb c. Nou
encomanes de material (previsió)
mitjans propis de l’àrea de manteniment pels transports
rases Vic: maquinista amb retro + aglomerat asfàltic del pas de vianants
Minsvic: senyalització horitzontal (pintura viària)
equips i eines necessàries
caseta d’obra, tanques, equips auxiliars, propi de l’àrea de manteniment
màquina d’aigua per tallar paviment: lloguer a empresa del ram

ACTE DE REPLANTEIG / MARCATGE ACTUACIONS
Data 13/01/2014
Operari interlocutor Josep Riera, Oficial A.M.

SEGUIMENT DE L’EXECUCIÓ (anotacions d’incidències)
Tot ha transcorregut segons la previsió inicial

PRESA DE DECISIONS INSITU I CANVIS EN L’EXECUCIÓ
S’han doblat els dos embornals de la carretera de roda, perquè quedaven 
al punt final del carrer, ja que a continuació hem fet el pas elevat de vianants
amb aglomerat asfàltic i s’ha considerat un punt d’acumulació d’aigua
 pluvial, per la impossibilitat de seguir carrer avall a l’interrompre la rigola.

Quadre 5.4.4.2a: document bàsic d’obres menors a via pública del cas 1 (segueix a la pàg. 
següent)
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CAS 2: MODIFICACIÓ DE LA VORERA DEL CARRER ARQUEBISBE ALEMANY DAVANT 
DEL NÚMERO 30

5.4.1. Reunions prèvies amb DF (direcció facultativa):

Dia 01/07/2014, reunió amb el tècnic responsable d’urbanisme i el cap de manteniment i el 
cap de processos. Es posen en comú els criteris constructius decidits per la part redactora del 
projecte (tècnic d’urbanisme) amb la part executora (cap de manteniment i cap de processos 
de l’àrea de manteniment).

Es traspassa la documentació del projecte (Annex IX, que inclou pressupost itec i plànols) i 
es redacta una petita acta que marca el punt inicial de les obres.

Acta 01/07/2014 projecte modificació de la vorera del carrer arquebisbe alemany núm30:

TANCAMENT DE L'OBRA
Signatura del tècnic Data

07/02/2014

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

plànols/croquis x

EBSS/PLEC COND.TÈCNIQUES/PPT

fotografies x
memòria x
altres x

Quadre 5.4.4.2a: document bàsic d’obres menors a via pública del cas 1
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Dades de l’obra

Dades tècniques de l’emplaçament

Tipus d’obra: MODIFICACIÓ VORERA DEL CARRER ARQUEBISBE ALEMANY 
N.30

Emplaçament: C. ARQUEBISBE ALEMANY NÚMERO 30 08500, VIC
Superfície construïda: 25,20 m2, total de l’àmbit. 25,2m2 de paviment de llambordes; 

0,96m2 de vorera de rajola hidràulica Vibrazolit Petreo i 2m2 de 
paviment de panot vermell 20x20.

Objecte de l’obra: Modificar de la vorera per millor l’accés a l’aparcament del núm.27 
que és de gran capacitat de vehicles i per tal de reduir el número 
de vehicles que circulen a través del c. Pla de Balenyà i Arquebisbe 
Alemany per accedir a aquest aparcament, es proposa crear un 
carril d’accés a l’aparcament pels vehicles provinents del c. Bisbe 
Morgades

Topografia: El carrer és d’un sol nivell (prioritat invertida) amb pendent cap al 
centre del vial.

Característiques del 
terreny:

Actualment la zona afectada per la reforma està pavimentada amb 
paviment de peces de terratzo tipus Vibrazolit Petreo de format 
40x40x5 amb acabat buixardat.

Instaŀlacions de ser-
veis públics:

Enllumenat públic: Disposa d’enllumenat públic amb una columnes 
d’enllumenat. No s’afecta amb les obres a realitzar.
Aigua: Existeixen canonades d’Aigües de Vic S.A. en la zona de 
les obres però es troben a una profunditat superior a la cota que es 
treballarà, per tant no quedaran afectades.
Gas Natural: Existeixen canonades de Gas Natural S.D.G.S.A. en 
la zona de les obres però es troben a una profunditat superior a la 
cota que es treballarà, per tant no quedaran afectades. 
Telefonia: Existeixen canonades de Telecomunicacions en la zona 
de les obres però es troben a una profunditat superior a la cota que 
es treballarà, per tant no quedaran afectades.

Ubicació de vials: El tram de vorera afectada es troba al c. Arquebisbe alemany, i 
l’afectació per les obres limita amb la cruïlla del c. Bisbe Morgades.

Justificació d’estudi 
bàsic:

a) El pressupost d’execució material de l’obra és de 3.752,68 € 
(itec) (preu final 5.403,47 euros)
b)Durada estimada de l’obra inferior a 10 dies laborables, i amb 
menys  de 20 treballadors.

Condicionants a tenir 
en compte:

L’actuació afectarà una jardinera amb un arbre tipus Liquidàmbar 
que es desplaçarà a una nova posició.  

Caldrà tenir especial atenció amb la convivència amb els usuaris 
del pàrquing del número 30, ja que haurem de conviure amb les 
entrades i sortides dels vehicles durant la jornada. Caldrà estipular 
uns horaris pel bon funcionament de l’obra, i així minimitzar al mà-
xim els efectes negatius que produirem als veïns.
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Criteris constructius

Finalitzada la reunió, ens desplacem al lloc de l’obra per comprovar que no hi hagi algun altre 
element a tenir en compte.

Fotografies estat actual: (01/07/2014):

Treballs previs: Es tancarà l’àmbit d’obra, es coŀlocaran cartells i senyals de trànsit 
necessaris i s’instaŀlaran els equips auxiliars i d’higiene i benestar 
per als treballadors.
Es realitzarà un replanteig general del projecte, comprovant mides 
i nivells existents.
Es retirarà amb camió grua la jardinera amb el Liquidàmbar

Enderrocs: Arrancada i  aplec de llamborda basàltica per a recuperació.
Enderroc de paviment de peces de terratzo tipus Vibrazolit Petreo 
40x40 amb recuperació de 8 peces per a formació nou escossell 
per a zona jardinera.
Previ a l’enderroc de paviments es tallarà amb disc de diamant els 
límits per evitar trencar el cantell i tenir una bona entrega de mate-
rials.
Enderroc de base de formigó de 15 cm, càrrega mecànica i trans-
port a abocador autoritzat.

Paviments Coŀlocació de llambordes de recuperació amb base de formigó sec 
i rejuntat amb morter de ciment pòrtland 1:3. 
Coŀlocació de rigola de 20x20x8 tallada a 15 cm d’ample.
Coŀlocació de peces de terratzo tipus Viibrazolit petreo 40x40 en 
zona escocell.
Coŀlocació d’escossell en nova situació. 
Es tindrà especial cura en les trobades entre diferents paviments, 
i entre aquests i els elements de desguàs, a respectar els nivells 
entre elements de desguàs, a respectar els nivells d’entrega.

Senyalització: Coŀlocació de pilones de fundació VIC-800.
Coŀlocació de balises tipus “Sevillana”
Coŀlocació de plaques complementàries en senyalització vertical 
existent.
Coŀlocació de nou suport i nova senyal de direcció prohibida.

Vorera actual davant número 30 
del carrer Arquebisbe Alemany
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Vorera actual davant número 30 del carrer arquebisbe alemany. A la part esquerra de la 
fotografia es veu l’entrada del pàrquing d’alta ocupació del número 27.

Vorera actual davant numero 32 del carrer Bisbe Morgades Cantonada amb carrer Arque-
bisbe Alemany
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Nota per afegir a l’acta:

S’ha de parlar amb l’empresa mixta vialnet perquè desplacin l’àrea de contenidors que hi ha 
just en l’àmbit de l’obra, de manera definitiva, ja que una vegada feta la reforma, la zona es 
convertirà en un carril de circulació pels vehicles del pàrquing.

Al ser un espai limitat, i amb la impossibilitat de tallar la circulació durant les obres, s’haurà 
de retirar el banc tipus diputació per establir-hi una zona d’acopi de material, i de treball de la 
màquina de demolició. Caldrà tenir cura de no impossibilitar l’accés als usuaris del pàrquing 
del carrer bisbe Morgades 32.

En primera fase, caldrà fer bustiada als veïns dels blocs afectats i fer una plantada de cartells 
pels usuaris dels pàrquing. Tant del número 27, com del número 30 del c. Arquebisbe alemany, 
així com també del número 32 del c. Bisbe Morgades.

En segona fase caldrà fer una nota de premsa per notificar el canvi de circulació que s’ha 
produït, i recalcar que només estarà permesa la circulació pels vehicles que tinguin origen o 
destí el pàrquing del número 27. 

Observem que hi ha una tapa de pou de clavegueram just a la zona d’actuació de demolició, 
en aquest punt ho farem amb mitjans manuals per salvar la tapa i el marc, i poder-la tornar a 
coŀlocar.

5.4.2. Encomanes de material i programació en el temps 

Encomanes de material

Els agents i elements que intervindran en aquesta obra seran:

- MATERIALS: Tot seran subministraments d’obres menors (inferior a 3000 euros) i per tant 
no és necessari fer adjudicació, però es demana preu a diferents empreses de la comarca per 
poder comparar i triar segons relació qualitat/preu i termini d’entrega.

- MÀ D’OBRA: 2 oficials paletes de l’àrea de manteniment, un manobre de plà d’ocupació (tots 
de 7 a 15 hores) i 1 persona de mesures penals (1 manobre) de 7 a 11h, que fa treballs per la 
comunitat. La mà d’obra es considera sense cap cost.

- TRANSPORTS: 1 persona (xofer) de l’àrea de manteniment amb camió grua de l’ajuntament. 
No hi haurà despeses per imputar a l’obra.

- MAQUINÀRIA PER ENDERROC: empresa mixta de l’ajuntament de Vic (Rases Vic) retroex-
cavadora + 1 maquinista. La càrrega i descàrrega de la runa es farà amb personal de l’àrea 
de manteniment.

- TREBALLS DE SENYALITZACIÓ: Pintura i senyals de trànsit a l’empresa mixta Minsvic.

Amb les empreses mixtes se’ls hi fa l’encomana de la seva feina en el projecte. Pels treballs 
de pintura i senyals verticals es facilita un plànol amb l’estat final. (Se’ls hi encarrega per fer-
ho durant la setmana del 21 de juliol) I per la feina d’enderroc es soŀlicita una retroexcavadora 
amb maquinista pel dia 08/07/2014 a les 8.00h del matí pels treballs de demolició, prèvia se-
nyalització de l’obra a les 7.00h
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Programació en el temps

Inici de les obres el 08/07/2014. S’aprofita d’executar aquestes obres a primers d’estiu, i des-
prés de la festa major de Vic (el 05/07) perquè és un període que el trànsit a la ciutat disminu-
eix considerablement.

Durada aproximada 2 setmanes, finalització el dia 18/07/2014. L’horari d’execució de les obres 
serà de 7.00h a 15.00h.

5.4.3. Seguiment de l’execució obres i documentació 

A través de les visites diàries a l’obra, en diferents franges horàries redacto un document de 
seguiment de les tasques que s’hi realitzen, i en porto la direcció executiva, m’encarrego del 
material que necessiten i de facilitar els mitjans i eines necessaris per a la realització.

Treballs realitzats durant la Setmana 1 (del 08/07/2014 al 18/07/2014):

08/07/2014:

-   Treballs de senyalització amb tanques i senyals de l’àmbit de l’obra.

-   Desplaçament de jardinera amb liquidàmbar i contenidors just a la zona blava de 
fora l’àmbit de l’obra al mateix carrer arquebisbe alemany número 28.

-   Demolició del paviment de rajola hidràulica de 40x40, del tram més allunyat a l’en-
trada del pàrquing. A tocar la cantonada amb c. Bisbe Morgades.

Demolició amb màquina de la part 
de vorera a modificar i posterior 
retirada de les restes d’obra amb 
camió, i transport a l’abocador.
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09/07/2014 i 10/07/2014 

-   Coŀlocació d’encintat de rigola i llambordes al tram sanejat el dia anterior.

11/07/2014:

-   Acabar demolició de paviment de rajola hidràulica i recuperació de tapa de pou per posterior 
coŀlocació. Davant de l’entrada de garatge del número 30 coŀlocació de planxa per salvar el 
desnivell i permetre l’entrada i sortida dels vehicles.

-   Coŀlocació de llambordes i ajustar marc i tapa de pou de claveguera

Paleta de l’àrea de manteniment i manobra de pla d’ocupació coŀlocant llambordes

Cinta de senyalització de 
canalitzacions de gas 

Treballs de coŀlocació de 
llambordes a l’ombra

Coŀlocació del marc i tapa de pou 
recuperat
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-   Rejuntat de llambordes.

Dos paletes de l’àrea de manteniment rejuntant llambordes, i manobra de mesures 
penals

Estat de la senyalització del tram rejuntat i coŀlocació de planxa per permetre el 
pas de vehicles al garatge del número 30
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16/07/2014:

 - Preparació de planxer de l’últim tram just davant del garatge del número 30.

-   Notificació als usuaris del pàrquing del número 30, dels treballs que es realitzaran els dies 
17 i 18/7/2014

Anivellació del paviment per posterior coŀlocació de llambordes

Notificació 24 hores abans als usuaris 
del pàrquing

Detall de  la nota per avisar als usuaris 
del pàrquing
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17/7/2014:

-   Coŀlocació de llambordes davant del pàrquing del número 30.

18/07/2014:

-   Rejuntat de llambordes

- Retirada de tanques, senyals, restes de palets de material i fer net de la zona d’obres.

- Reinstaŀlació del mobiliari retirat per l’execució de les obres.

- Instal·lació i modificació de la senyalització vertical i les valises verdes per part de Minsvic

Tancament de l’obra.

Nota: des del departament de mobilitat de l’ajuntament de Vic es fa una nota de premsa via 
web explicant el canvi en la circulació pels usuaris del pàrquing del c. Arquebisbe alemany 
número 27.

Rejuntat de llambordes
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Fotos finals de l’obra: 

5.4.4 Tancament de les obres

El  tancament de l’obra consisteix en crear el dossier final d’execució que inclou 4 documents:

 - Acta de la reunió amb DF (direcció facultativa, tècnics d’urbanisme i tècnics de   
 l’àrea de manteniment) apartat 5.4.1 d’aquest cas.

 - Document de seguiment de les tasques amb fotografies de l’obra durant els treballs.  
 Apartat 5.4.3 d’aquest cas.

 - Documentació econòmica. Relació de costos reals de l’obra executada. (Quadre  
 5.4.4.1b)

Carrer Arquebisbe Alemany número 30 , 
direcció carrer de Gurb

Carrer Arquebisbe Alemany número 30 , 
direcció carrer Bisbe Morgades
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1ª i última relació de subministraments menors corresponents a les obres de reforma 
del carrer arquebisbe alemany

El cost final d’aquesta obra, executada amb mà d’obra procedent de plans d’ocupació, mesu-
res penals i personal propi de l’àrea de manteniment ha costat 2.040,05 euros. Si ho hagués-
sim fet amb mitjans externs (tot subcontractat) hauríem reduït temps, ja que el nostre horari 
laboral és limitat de 7 a 15h, però el cost hauria rondat els 5.500 euros.

 - Document bàsic de l’Àrea de manteniment per a intervencions a via pública,   
 en el quadre que trobareu a continuació ( 5.4.4.2b)

EMPRESA DATA IMPORT CONCEPTE
ÀRIDS I FORMIGÓ CONANGLELL, S.L. 25/08/214 879,32 € formigó i morter
CORRETJA, S.L. 31/07/2014 98,13 € rigoles
GERMANS HOMS 31/07/2014 45,36 € lloguer talladora 
PEDRES I MARBRES DODAS, S.L. 10/07/2014 119,79 € tallar peces rigola
RASES VIC, S.L. 19/08/2014 696,50 € hores maquinista
MINSVIC 23/07/2014 200,95 € senyalització

TOTAL 2.040,05 €

OBRA VIA PÚBLICA
ADREÇA I CODI OT Carres Arquebisbe Alemany, 30 T14PA0228

DESCRIPCIÓ
Modificació de vorera per permetre l’accés als usuaris del pàrquing 
del número 27, des del c. Bisbe Morgades

PERSONAL 2 paletes i 2 manobres (pla ocupació i mesures penals)
TIPOLOGIA

mant. 
Correctiu. 
mant. 
Preventiu
millora x
obra nova

Quadre 5.4.4.1b: relació de factures imputades a aquesta obra

Quadre 5.4.4.2b: document bàsic d’obres menors a via pública del cas 2 (segueix a la pàgi-
na següent)
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REUNIONS PRÈVIES AMB DF
criteris constructius
segons marcats a projecte redactat per urbanisme de l’ajuntament de Vic

calendarització i marcatge de prioritats
inici de les obres el dia 08/07/2014 i finalització el 18/07/2014
fase I, iniciar obres extrem amb Bisbe Morgades
fase II, últim tram davant garatge número 30
encomanes de material (previsió)
mitjans propis de l’àrea de manteniment pels transports
rases Vic: maquinista amb retro 
Minsvic: senyalització vertical
equips i eines necessàries
tanques, equips auxiliars, propi de l’àrea de manteniment
màquina d’aigua per tallar paviment: lloguer a empresa del ram

ACTE DE REPLANTEIG / MARCATGE ACTUACIONS
Data 08/07/2014
Operari interlocutor Josep Riera, Oficial A.M.

SEGUIMENT DE L’EXECUCIÓ (anotacions d’incidències)
Feia molta calor i els operaris han pogut disposar de la carpa de l’àrea de
manteniment per protegir-se del sol
durant la demolició hem trobat la cinta senyalitzadora de canonades de gas,
però com que no anàvem a cota inferior no ha afectat en res.

PRESA DE DECISIONS INSITU I CANVIS EN L’EXECUCIÓ
reaprofitament de marc i tapa del pou de clavegueram

TANCAMENT DE L'OBRA
Signatura del tècnic Data

18/07/2014

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

plànols/croquis x
fotografies x
memòria x
altres

Quadre 5.4.4.2b: document bàsic d’obres menors a via pública del cas 2
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CAS 3: PROJECTE DE MILLORA DE LES AULES I DESPATXOS DE LES PLANTES 1a, 2a 
i 3a DE LA FARINERA

5.4.1. Reunions prèvies amb DF (direcció facultativa):

Dia 15/04/2014, reunió amb els tècnics responsables d’urbanisme, el cap de manteniment i 
el cap de processos de l’àrea de manteniment, el coordinadors de seguretat i salut de l’ajun-
tament de Vic, el responsables d’infraestructures de la universitat de Vic, i la directora de 
l’escola de Dibuix de la Farinera. Es posen en comú els criteris constructius decidits per la 
part redactora del projecte (urbanisme) amb la part executora (cap de manteniment i cap de 
processos de l’àrea de manteniment), i amb el compliment dels calendaris docents dels dos 
centres que regenten l’edifici (escola de dibuix i universitat de Vic)

Es traspassa la documentació del projecte (Annex X, que inclou pressupost itec i plànols) i es 
redacta una petita acta que marca el punt inicial de les obres.

Acta 15/04/2014 projecte millora de les aules i despatxos de les pl. 1a, 2a i 3a de La Farinera.

Dades de l’obra

Tipus d’obra: PROJECTE DE MILLORA DE LES AULES I DESPATXOS DE LES 
PL. 1, 2 I 3 DE LA FARINERA

Emplaçament: C. BISBE MORGADES, NÚMERO 15 08500, VIC
Superfície construïda: 1.641,84 m² en tot l’àmbit, 547,28m2 planta primera; 547,28m2 

planta segona; 547,28m2 planta sota coberta.
Objecte de l’obra: La Farinera és un edifici municipal on actualment s’hi desenvolupen 

les activitats de cursos d’activitats plàstiques.  
Antigament aquest edifici municipal havia estat una fàbrica d’embo-
tits inicialment, per esdevenir llavors una farinera activitat de la qual 
en deriva el nom de l’edifici.
Per la rehabilitació de l’edifici es va creure convenient  crear un es-
pai intern comunicatiu per planta, no deixant que els paraments ver-
ticals de les aules de formació i  despatxos arribessin fins el sostre, 
pretenen que dins d’una aula no et sentis dins un espai tancat, sinó 
dintre un espai d’un espai de més superfície que és tota la planta.     
Però la solució adoptada no és funcional, ja que al no haver-hi se-
paració total entre aules fa que el soroll d’una aula es comuniqui 
amb l’altre creant una disparitat de sons elevats que fan molt difi-
cultós el procés formatiu i educatiu.
En aquest projecte es pretén donar solució a aquests problemes 
acústics, ja sigui executant els envans fins al sostre, malgrat però, 
la senzillesa de l’operació, si que de manera indirecta afecta aques-
ta solució d’altres elements, com ara la ventilació i la climatització 
que ara afectaran de manera individual a cada aula i despatx, i en 
canvi actualment tant la ventilació com la climatització ateny a tota 
la planta sencera.
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Dades tècniques de l’emplaçament

Objecte de l’obra: El projecte es divideix en tres fases A, B i C, la fase A és el condi-
cionament per tal de dur a terme el projecte de millora de les aules 
i despatxos, que engloba els oficis de llauneria, paletes, fusteria i 
pintor,  mentre que a la fase B, és la part de canvis elèctrics i dades, 
i climatització de les noves aules, mentre que es deixa la última 
fase, que és el subministra i instal·lació de la màquina de refrigera-
ció, com a fase ja que tot i ser totalment necessària, és dóna el cas 
que hi ha just al costat de l’edifici de la Farinera el mercat municipal 
de Vic, que està pendent de fer unes obres, en cas de realitzar-se, 
llavors es podria utilitzar la planta refredadora nova del mercat, és 
per aquesta circumstància que es coŀloca la unitat refredadora com 
a nova fase i no incorporada a la fase B de la climatització.

Topografia: No cal topografia al actuar a l’interior d’un edifici
Característiques de 
l’edifici:

La Farinera, edifici industrial de l’arquitecte Enric Sagnier, es va 
construir en el 1896. L’any 2010 s’acabaren les obres de reforma i 
adequació de l’edifici a càrrec de l’arquitecte Jordi Garcés. És una 
construcció de planta lliure de 30,70 x 14,90 m. Mides totals amb 
tres línies estructurals, de pilars de fosa regularment distribuïdes 
a l’interior d’un recinte rectangular tancat per una façana constant, 
d’aire clàssic i amb ritme repetitiu d’obertures. A la coberta, quatre 
elevacions defineixen les cantonades sobresortint en una teulada 
general de dues aigües de teula àrab. Un cos rectangular adjacent 
resolt l’escala d’unió entre les cinc plantes que composen l’edifici: 
soterrani, baixa, primera, segona i tercera (sota coberta). En corres-
pondència a aquesta torre trobem un altre gest sobresortint en co-
berta que assenyalava l’accés principal a l’edifici. Hi ha dos dobles 
espais que posen en valor el vestíbul general d’accés i el vestíbul 
exclusiu de l’Escola de Dibuix a la planta segona. La primera i sego-
na agrupen les oficines del Centre d’Art, de l’Escola de Dibuix i de la 
regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vic. Mentre que a la tercera 
hi ha el centre de fotografia

Ubicació de l’edifici 
respecte els vials:

L’edifici es troba entre els carrers bisbe Morgades, c. Dels Vilabella, 
i c. Dels Morató, disposa d’un espai molt ampli pavimentat a tot els 
seu contorn, fet que ens facilita l’accés amb material, i ens permet 
crear una zona d’acopi.

Justificació d’estudi 
bàsic:

a)Pressupost d’execució inferior als 450.759’08 €. El pressupost 
ascendeix a 309.745,31 €
b)Durada estimada de l’obra superior a 30 dies laborables, i en cap 
moment amb més de 20 treballadors.
c)Volum de mà d’obra estimat inferior a 500 dies.

Condicionants a tenir 
en compte:

Planifiquem l’obra en tres fases, (pl. 3a, planta 2a i planta 1a) a 
cada fase hi intervindran (paletes/ electricistes i pintors, per aquest 
ordre). Durant les obres hem de conviure amb l’activitat de l’escola 
de dibuix, sempre deixant dues plantes netes, i centrant-nos en els 
treballs d’una planta.  Això implicarà fer trasllats de mobiliari d’una 
planta a l’altre durant el canvi de plantes a executar, que ho efectu-
arà personal de l’àrea de manteniment.
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Criteris constructius

Finalitzada la reunió, ens desplacem al lloc de l’obra per comprovar que no hi hagi algun altre 
element a tenir en compte.

*Nota per afegir a l’acta:

Es fa evident que l’edifici està dotat d’un sistema d’alarma d’intrusió i d’incendis, i caldrà 
estipular un responsable d’entrada i de sortida que desconnecti i connecti l’alarma. Així com 
també planificar els treballs de desplaçament de detectors que estiguin dins l’àmbit d’actuació 
de l’obra amb l’empresa que en té la concessió.

Treballs previs: Es coŀlocarà un contenidor per residus per restes de cartró guix al 
pati de l’exterior de la farinera. Les guies dels envans que surtin 
aprofitables de l’enderroc les recuperarem per fer els nous envans, 
i la llana de roca també. S’haurà de fer la tria dels materials a la 
mateixa planta de treball.
Es protegirà amb fustes un dels dos ascensors de l’edifici que s’uti-
litzarà per pujar el material a la planta de treball.
Es protegirà el paviment dels espais comuns, amb moqueta de fires, 
per minimitzar les rallades i brutícia pel pas de materials i obrers.

Enderrocs: L’enderroc major es produirà a la 3era planta, on es canvien les 
superfícies de les aules, i s’han de replantejar nous envans. A la 
planta 1a, només hi ha una parament vertical que s’enderroca per 
construir-ne un de nou, també modificant les superfícies de les au-
les. Segons plànols (Annex X)

Paviments: Els paviments només es veuran afectats, en aquelles zones on 
s’hagi modificat la situació dels envans, i es canviaran o es repara-
ran si s’escau les peces de gres malmeses.

Paraments verticals 
interiors:

Millores de l’aïllament acústic entre les aules i despatxos: Es tracta 
de ampliar els paraments vertical de tancament de les aules i des-
patxos, es tancaran les aules amb el mateix material existent, que 
són plaques de cartró guix, amb estructura amb muntants cada 40 
cm i amb aïllament amb llana de roca com a farcit de l’interior de 
l’envà.

Modificacions d’instal-
lacions:

Modificació de les lluminàries de les aules que han sofert modifi-
cació de superfícies (projecte elèctric fet i executat per l’empresa 
mixta Minsvic).
Nova instal·lació de xarxa de fibra òptica a les plantes primera, 
segona i tercera: Ampliació d’aules a la planta primera, segona i 
tercera. Instal·lació de reixes de ventilació per tal d’assegurar una 
bona habitabilitat a l’interior de les aules, ja que amb el tancament 
d’aquestes fins al forjat, l’antic sistema de ventilació presenta algu-
nes mancances.
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5.4.2. Encomanes de material i programació en el temps

Encomanes de material

Els agents i elements que intervindran en aquesta obra seran:

- MATERIALS: L’àrea de manteniment serà l’encarregada d’executar els treballs d’enderroc, 
formació d’envans amb cartró guix i feines de pintura. Tot els subministraments d’obres me-
nors (inferior a 3000 euros) no és necessari fer adjudicació, però es demana preu a diferents 
empreses de la comarca per poder comparar i triar segons relació qualitat/preu i plaç d’en-
trega. Pels materials de plaques de pladur, es demana 3 pressuposts a diferents empreses, i 
s’adjudica segons el procediment marcat per les administracions locals. 

- MÀ D’OBRA: Per l’execució de les fases d’enderroc, formació d’envans i pintura ho execu-
tarà persona de pla d’ocupació amb formació de col·locador de cartró guix, paletes i pintors. 
Aquesta mà d’obra es considera sense cap cost. I treballa de 7 del matí a 14.30h

- TRANSPORTS: 1 persona (xofer) de l’àrea de manteniment amb camió grua de l’ajuntament. 
No hi haurà despeses per imputar a l’obra.

- EQUIPS AUXILIARS PER ENDERROC: Es llogarà un contenidor de residus i s’ubicarà al 
pati de l’edifici. La càrrega i descàrrega de la runa es farà amb personal de pla d’ocupació de 
manera manual, utilitzant petits contenidors i l’ascensor per baixar-la des de la planta d’actua-
ció fins al contenidor. Es desestima llogar un tub de desenrunament per la impossibilitat d’utilit-
zar alguna de les finestres existents (de dimensions massa petites). Pel volum d’enderroc i per 
la disponibilitat de mà d’obra procedent de plans d’ocupació es creu que és la millor solució.

- TREBALLS D’INSTAL.LACIONS: Es fa adjudicació a l’empresa mixta minsvic, qui realitza el 
projecte elèctric i en fa els treballs en horari de 8 a 18h.

Programació en el temps

Inici de les obres el 05/05/2014. Per executar aquestes obres es contracta a través d’un pla 
d’ocupació a un coŀlocador de cartró guix, un paleta i a 2 pintors, i s’aprofita el pla d’ocupació 
anterior que encara està en actiu. Coincidiran el primer mes.

Durada aproximada 4 mesos, es treballarà de mitjana uns 25 dies laborables per planta, i la 
finalització es programa pel dia 29/08/2014, ja que a primers de setembre la universitat de Vic 
ja ha d’utilitzar les instaŀlacions.

5.4.3. Seguiment de l’execució obres i documentació

A través de les visites diàries a l’obra, en diferents franges horàries redacto un document de 
seguiment de les tasques que s’hi realitzen, i en porto la direcció executiva, m’encarrego del 
material que necessiten i de facilitar els mitjans i eines necessaris per a la realització. 

Treballs realitzats durant la Setmana 1 (del 05/05/2014 al 09/05/2014):

Durant la primera setmana es fan treballs d’enderroc dels envans existents a 3a planta segons 
projecte.
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05/05/2014: Coŀlocar moqueta i protecció al paviment dels espais comuns amb els altres 
usuaris de l’edifici, i proteccions de l’ascensor que utilitzarem duran l’obra. Inici de treballs 
d’enderroc a la pl. 3era.

El dia 07/05/2014: instal·lació del contenidor per restes de l’enderroc al pati de l’edifici. 

El dia 09/05/2014: coordinació de treballs amb empresa concessionària de l’alarma per des-
plaçament de detector a pl. 3.

Instal·lació de passareŀla i contenidor a fora 
l’edifici

Planta 3era: treballs d’enderroc Planta 3era: desmuntatge d’envans 

Planta 3era: desmuntatge d’envans a poca 
alçada
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Treballs realitzats durant la Setmana 2 (del 12/05/2014 al 16/05/2014):

Desenrunar la planta 3era, i carrega i descàrrega manual fins al contenidor. Triatge dels ma-
terials de l’enderroc pel posterior aprofitament (guies i llana de roca). I replanteig dels nous 
envans, coŀlocació de guies i de plaques de cartró-guix per un lateral.

El dia 13/05/2014 es munta la bastida per fer els treballs en alçada.

Treballs realitzats durant la Setmana 3 (del 19/05/2014 al 23/05/2014):

Es realitzaran els treballs de coŀlocació de guies i plaques de cartró-guix pels nous envans, i 
paraŀlelament es faran les modificacions d’instaŀlacions d’enllumenat i llauneria segons pro-
jecte.

3era planta: retirada de restes d’enderroc 3era planta: treballs a realitzar en alçada

3era planta: aprofitament de guies 3era planta: muntatge  de nous envans
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Treballs realitzats durant la Setmana 4 (del 26/05/2014 al 30/05/2014):

Es realitzaran els treballs de coŀlocació de llana de roca i plaques de cartró guix per tancar 
els envans, i paraŀlelament es faran les modificacions d’instaŀlacions d’enllumenat i llauneria 
segons projecte.

Paraŀlelament es començaran les feines de coŀlocació de cinta i massilla a les unions i cargo-
laria de les plaques de cartró guix.

Treballs realitzats durant la Setmana 5 (del 02/06/2014 al 06/06/2014):

S’inicien les feines de pintura a tota la 3a planta, es pinten tots els envans nous amb pintura 
plàstica blanca, fent els sòcols amb esmalt a l’aigua satinat, i repassant les superfícies que 
s’han embrutat durant l’obra, durant tota la setmana.

I el dia 06/06/2014 es fa el trasllat de materials i eines a la pl. 2, i la neteja de l’obra contractada 
per una empresa especialitzada.

Final de la FASE 1 (hi hem treballat durant 25 dies laborables)

3era planta: instal·lació de llana de roca 3era planta:  massillar i  coŀlocació de cintes
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Treballs realitzats durant la Setmana 6 (del 09/06/2014 al 13/06/2014):

Dies 9 i 10/06/2014, trasllat de mobiliari i materials de les aules i despatxos de la planta 2ona 
cap a la planta 3era. I repassos del paviment de gres de la planta 3era

Els dies 11, 12 i 13/06/2014 ja es treballa a planta 2ona, creant els envans divisoris per la 
modificació de superfícies d’aules segons projecte.

Treballs realitzats durant la Setmana 7, i 8 (del 16/06/2014 al 30/06/2014):

Coŀlocació de guies, cartró-guix, i llana de roca a la prolongació dels envans existents fins a 
cota de forjat superior i tancant així les aules. Paraŀlelament es faran les modificacions d’ins-
taŀlacions d’enllumenat i llauneria segons projecte de la planta 2ona.

3era planta: treballs de pintura 3era planta: treballs de pintura i coŀlocació de 
pastes

2ona planta: muntatge de nou envà2ona planta: entrada de material i equips
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Treballs realitzats durant la Setmana 9 (del 30/06/2014 al 04/07/2014):

Es realitzaran les feines de coŀlocació de cinta i massilla a les unions i cargolaria de les pla-
ques de cartró guix.

2ona planta: remuntar envans existents 2ona planta: coŀlocació de cintes i pastes

2ona planta. nou envà apunt per pintar 2ona planta: recrescut d’envans existents i 
els seu pas d’instaŀlacions
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Treballs realitzats durant la Setmana 10 (del 07/07/2014 al 11/07/2014):

S’inicien les feines de pintura a tota la 2a planta, es pinten tots els envans nous amb pintura 
plàstica blanca, fent els sòcols amb esmalt a l’aigua satinat, i repassant les superfícies que 
s’han embrutat durant l’obra, durant tota la setmana.

Treballs realitzats durant la Setmana 11 (del 14/07/2014 al 18/07/2014):

Última setmana de treballs a la planta 2ona. Es fan els últims repassos de pintura, i de rejuntat 
del gres del paviment durant els dies 14 i 15/07/2014.

El dia 16/07/2014 es fa el trasllat de materials i eines cap a la planta 1era, i la neteja de l’obra 
per part de l’empresa especialitzada.
Els dies 17 i 18/07/2014 es fa el trasllat de mobiliari i materials de les aules i despatxos de la 
planta 1era cap a la planta 2ona.

Final de la FASE 2 (hi hem treballat durant 24 dies laborables)

2ona planta: aules tancades fins a forjat, segons projecte l’arquitecte va voler mantenir visu-
alment la unió dels dos envans (l’existent i el remuntat) amb la coŀlocació d’un perfil metàŀlic

2ona planta: superfícies pintades
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Treballs realitzats durant la Setmana 12 i 13 (del 21/07/2014 al 01/08/2014):

Desenrunat d’envà divisori d’aules per modificació de superfícies.

Coŀlocació de guies, cartró guix, i llana de roca a la prolongació dels envans existents fins a 
cota de forjat superior i tancant així les aules. Paraŀlelament es faran les modificacions d’ins-
taŀlacions d’enllumenat i llauneria segons projecte de la planta 1era.

1era planta:  eliminació d’envà  entre aules 1era planta: coŀlocació de guies

1era planta: remuntar envans existents per formació d’envans fins a forjat

1era planta: coŀlocació de llana de roca

1era planta: 
transport de 
plaques de 
pladur
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Treballs realitzats durant la Setmana 14 (del 04/08/2014 al 08/08/2014):

Es realitzaran les feines de coŀlocació de cinta i massilla a les unions i cargolaria de les pla-
ques de cartró guix. A la primera planta.

Treballs realitzats durant la Setmana 15 (del 11/08/2014 al 14/08/2014):

S’inicien les feines de pintura a tota la 1era planta, es pinten tots els envans nous amb pintura 
plàstica blanca, fent els sòcols amb esmalt a l’aigua satinat, i repassant les superfícies que 
s’han embrutat durant l’obra, durant tota la setmana.

1era planta: feines de pintura

Treballs realitzats durant la Setmana 16 (del 18/08/2014 al 22/08/2014):

Última setmana de treballs a la planta 1era. S’acaben les feines de pintura, i de rejuntat del 
gres del paviment.

1era planta. 
visió final del les 
aules tancades  
des del passadís

Rejuntat de les peces de gres on hi havia hagut un envà amb material reparador
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Treballs realitzats durant la Setmana 17 (del 25/08/2014 al 29/08/2014):

Els dies 25 i 26/08/2014, es retiren tots els materials, eines i equips de la planta 1era, es re-
tiren les proteccions de l’ascensor i les moquetes que protegien els paviments en els espais 
comuns.

El dia 27 es fa la neteja de l’obra de la planta 1era per part de l’empresa especialitzada, així 
com també els espais comuns per on hem traçats els recorreguts d’accés a l’obra.

Els dies 28 i 29/08/2014 es fa el trasllat de mobiliari i materials de les aules i despatxos de la 
planta soterrani cap a la planta 1era.

Final de la FASE 3 (hi hem treballat durant 28 dies laborables)

5.4.4 Tancament de les obres

El  tancament de l’obra consisteix en crear el dossier final d’execució que inclou 4 documents:

 - Acta de la reunió amb DF (direcció facultativa, tècnics d’urbanisme i tècnics de   
 l’àrea de manteniment) apartat 5.4.1 d’aquest cas.

 - Document de seguiment de les tasques amb fotografies de l’obra durant els treballs.  
 Apartat 5.4.3 d’aquest cas.

 - Documentació econòmica. Relació de costos reals de l’obra executada en el quadre  
 següent 5.4.4.1c:

Estat final d’una de les aules després del 
trasllat

Estat final d’una de les aules després de 
l’obra
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El cost final d’aquesta obra, (fase A i part de fase B segons pressupost Annex X) executada 
amb mà d’obra procedent de plans d’ocupació, mesures penals i personal propi de l’àrea de 
manteniment ha costat 43.519,65 euros. Si ho haguéssim fet amb mitjans externs (tot subcon-
tractat) hauríem reduït temps, ja que el nostre horari laboral és limitat de 7 a 14.30h, però el 
cost hauria rondat els 200.993 euros. Benefici industrial, despeses generals i iva inclòs.

 - Document bàsic de l’Àrea de manteniment per a intervencions a edificis públics, en  
 el quadre que trobareu a continuació ( 5.4.4.2c)

EMPRESA Nº FRA DATA IMPORT NOTA
CORRETJA, S.L. 01/0003790 30/06/2014 10,65 € paletaria
CORRETJA, S.L. 01/0005224 31/08/2014 36,07 € paletaria
CORRETJA, S.L. 01/0002971 31/05/2014 11,85 € paletaria
FOMAR, S.L. 3246 15/06/2014 97,86 € pintura
HIPER DECORACIÓ, S.A. 4289/2014 31/05/2014 30,25 € pintura
Lluís Bassas - MONTÓ FR367 03/06/2014 118,53 € pintura
Lluís Bassas - MONTÓ FR410 15/06/2014 53,40 € pintura
Lluís Bassas - MONTÓ FR583 15/08/2014 168,93 € pintura
Lluís Bassas - MONTÓ FR565 31/07/2014 395,33 € pintura
Lluís Bassas - MONTÓ FR611 31/08/2014 151,95 € pintura
Lluís Bassas - MONTÓ FR613 31/08/2014 50,65 € pintura
M. VICH, S.A. 14029 31/05/2014 33,70 € pintura
M. VICH, S.A. 214034 31/07/2014 73,00 € pintura
PINTURES VIC, S.A. 5842 31/07/2014 61,20 € pintura
PINTURES VIC, S.A. 5843 31/07/2014 10,43 € pintura
PINTURES VIC, S.A. 6614 31/08/2014 53,51 € pintura
PULIT, S.A. 2563 30/06/2014 614,68 € neteja
PULIT, S.A. 3072 30/07/2014 724,64 € neteja
PULIT, S.A. 3553 30/08/2014 806,54 € neteja
FERRETERIES CATALÒNIA 92350971 30/09/2014 42,69 € varis
PINTURES M. VIC, S.A. FCF14006474 30/09/2014 11,11 € pintura
NIDEPLAC, S.L. 12 13/10/2014 2.083,62 € cartró-guix
CONTENIDORS BOU, S.L. 1105 31/08/2014 215,27 € residus
CORRETJA, S.L. 01/0005276 31/08/2014 9.454,35 € cartró-guix

MINSVIC T14ED0641F 31/08/2014 28.209,44 € instaŀlacions
TOTAL 43.519,65 €

Quadre 5.4.4.1c: relació de factures imputades a aquesta obra
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OBRA VIA PÚBLICA
ADREÇA I CODI OT C. Bisbe Morgades T14EF0218
DESCRIPCIÓ Millora d’aules i despatxos pl.1, 2 i 3 de la farinera
PERSONAL 3 paletes, 1 manobra, 2 pintors (tots de pla d’ocupació)
TIPOLOGIA mant. Correctiu 

mant. Preventiu
millora x
obra nova

REUNIONS PRÈVIES AMB DF
criteris constructius
segons marcats a projecte redactat per urbanisme de l’ajuntament de Vic
màxim aprofitament dels materials retirats per enderroc

calendarització i marcatge de prioritats
finalització abans de 1/09/2014
fase 1: planta 3era, enderroc, formació d’envans, electricistes, pintors
fase 2: planta 2ona, enderroc, formació d’envans, electricistes, pintors
fase 3: planta 1era, formació d’envans, electricistes, pintors
encomanes de material (previsió)
adjudicació per material de cartró guix
adjudicació per material de pintura
adjudicació de les feines d’electricitat i instaŀlacions
equips i eines necessàries
passarel·la i contenidor per restes d’enderroc
bastides en compliment al pla de seguretat i salut i normativa

ACTE DE REPLANTEIG / MARCATGE ACTUACIONS
Data 05/05/2014
Operari interlocutor Nicolàs Martin Oficial P.O.

SEGUIMENT DE L’EXECUCIÓ (anotacions d’incidències)
Setmanalment s’estipula una visita d’obra amb la Direcció Facultativa i les 
parts interessades (Uvic i escola de dibuix) Cada dimarts a les 9,00h del matí
Hem hagut d’incloure el trasllat de mobiliari a dins la planificació de les obres
i executar-lo amb el personal de pla d’ocupació que ha realitzat la reforma

PRESA DE DECISIONS INSITU I CANVIS EN L’EXECUCIÓ
Caldrà comptabilitzar petits treballs de fusteria, per adaptar portes noves i 
coŀlocar tapetes
S’afegeix la partida de neteja final de l’obra per una empresa especialitzada

Quadre 5.4.4.2c: document bàsic d’obres menors a edificis públics del cas 3 (segueix a la 
pàgina següent)
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TANCAMENT DE L'OBRA
Signatura del tècnic Data

29/08/2014

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

plànols/croquis x

EBSS/PLEC COND.TÈCNIQUES/PPT

fotografies
memòria x
altres x

Quadre 5.4.4.2c: document bàsic d’obres menors a edificis públics del cas 3
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6. ENUMERACIÓ DE PROPOSTES DE MILLORA DELS PROCESSOS EN EL MEU LLOC 
DE TREBALL

6.1. Nous escenaris en la gestió pública justifica esforç per millorar el servei

Després de descriure el funcionament de l’àrea de manteniment, i les processos que seguim, 
es fa palès que cal un pla d’acció Municipal, per seguir desgranant els eixos i estratègies, i de 
quina manera, podem arribar a la visió de ciutat que volem.

En aquesta línia la figura d’un “facility management” exemplifica tot allò descrit en aquest tre-
ball, en les tasques que realitzo des del meu lloc de treball.

La seva formació permet assegurar i gestionar el millor funcionament dels actius a mantenir i 
els seus serveis associats, mitjançant la integració de persones, espais, processos i tecnolo-
gies. Tot això per actuar d’una manera més dinàmica i optimitzar els costos i el funcionament 
del servei.

La necessitat de millorar el control sobre els actius (tots els elements susceptibles a fer-hi 
manteniment de la ciutat) i espais, i de gestionar cada vegada més informació fa necessària 
l’ús d’aplicacions informàtiques, que es centrin en l’explotació i gestió dels actius, i sobretot el 
control de la seva vida útil.

Per la gestió tècnica de tots aquests processos calen un seguit de procediments, que actual-
ment ja estan incorporats a l’àrea de manteniment de l’ajuntament de Vic:

 a) recursos d’observació i supervisió de les feines: 

  - sistema de planimetria GIS

  - programa de control de feines, materials, recursos, mà d’obra GIMM

 b) sistemes de control i regulació de les feines:

  - programa de control de feines, materials, recursos, mà d’obra GIMM

  - dossier final d’execució d’obres menors: (Creat pel Cap de Processos)

   · Acta de la reunió amb DF 

   · Document de seguiment de les tasques amb fotografies de l’obra du- 
   rant els treballs

   · Documentació econòmica. Relació de costos reals de l’obra 

   · Document bàsic d’obres menors en via publica i/o edificis municipals

 c) recursos d’optimització dels processos (actualment no en tenim cap de definit)

La metodologia de planificació estratègica, implica la necessitat d’una funció d’avaluació i re-
disseny constant, per tant a llarg termini ha de ser un document totalment viu, per poder-nos 
adaptar a les necessitat que vagin sorgint.
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6.2. Propostes de millores dins la gestió tècnica de l’àrea de manteniment:

 6.2.1. Nous recursos d’observació i supervisió de les feines:
 Creació d’inventari de la xarxa subterrània de clavegueram.

Actualment disposem per una banda del geoworkspace de geomedia i GIS, amb la situació 
geolocalitzada de les tapes de pou i dels embornals, i per l’altre existeix un document inicial 
en base .dgn de microstation, on hi ha grafiats els traçats dels coŀlectors i els diàmetres dels 
ovoides.

Seria interessant poder fusionar aquesta informació i crear una sola base de dades que ens 
permetés incorporar-ho a l’aplicació GIS de la web, i compartir així una informació més trans-
versal de la xarxa de clavegueram de la ciutat.

Podria ser un recurs utilitzat per altres empreses (prèvia autorització) tals com l’empresa de 
serveis de control de plagues, i l’empresa mixta Vialnetvic per la neteja de reixes d’embornals 
i sistema de clavegueram en general.

 6.2.2. Nous recursos d’optimització dels processos:

  6.2.2.1. Objectiu estratègic per millorar la comunicació amb ciutadania: 
  Publicació i implementació carta de serveis

Tal i com he desenvolupat en el punt 4.4. d’aquest projecte, seria un valor afegit publicar ofi-
cialment la carta de serveis (feta segons la normativa de format i contingut del a generalitat 
de Catalunya) per mostrar més transparència i comunicació al ciutadà, en relació al manteni-
ment que es realitza a la ciutat, i alhora agafar els compromisos de qualitat que se n’exigeix 
que ens ajudarien a optimitzar encara més els processos.

Carta de serveis de l’àrea de manteniment de l’ajuntament de Vic
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  6.2.2.2. Objectius operatius: millorar la qualitat dels carrers de la ciutat, elimi- 
  nar les barreres arquitectòniques i millorar la qualitat del mobiliari urbà

A banda del manteniment preventiu i correctiu sobre els actius de la ciutat, seria aconsellable 
realitzar manteniment operatiu a partir de plans de manteniment per aconseguir un estat òptim 
de l’actiu, i allargar així el seu cicle de vida, reduir el número d’incidències i per tant a la llarga 
reduir els costos.

Concretament es podrien elaborar i executar plans de millores per zones, de voreres, calça-
des i de mobiliari urbà, revisant l’inventari de voreres i mobiliari.

En el document de geoworkspace de pavimentació s’hi podria incloure un nou paràmetre d’es-
tat de conservació, creuant les dades amb un estudi d’afectació de trànsit rodat que ja existeix, 
realitzat pel departament de mobilitat de l’ajuntament, que classifica les via en funció de trànsit 
lleu, moderat o d’alta intensitat, Així tindríem associat un factor més que incideix directament 
en la vida útil d’aquests actius.

Aquestes dades ens permetrien poder programar un manteniment operatiu de les calçades, i 
executar els retapissats d’aglomerat asfàltic d’una manera més eficient, ja que actualment la 
manca d’informació ens porta a no poder salvar calçades que si hi haguéssim actuat abans, 
no els hi caldria una actuació completa.
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7. CONCLUSIONS

Tot servei públic aspira a ser reconegut com a eficient (no només eficaç) i trencar amb la imat-
ge i percepció negativa dels ciutadans que les administracions són generadores de despesa i 
males prestadores de serveis. 

En el cas del Manteniment de l’espai públic, de la ciutat en general, dels equipaments mu-
nicipals, i de la trama urbana, aquesta prestació de serveis positiva o negativa és clarament 
visible i fàcilment perceptible.

La gestió pública ha d’incorporar la perspectiva del valor (quin valor afegit aporta sobre la so-
cietat), la de la ciutadania (quines expectatives té la ciutadania sobre les coses que fem), de 
processos i d’activitats (quines actuacions duem a terme) i de recursos (amb quin pressupost).

La  línia que s’està seguint des de l’àrea de manteniment de l’ajuntament de Vic és bona, 
perquè es dota a l’organització d’eines per un millor funcionament intern, més planificat i més 
resolutiu. La incorporació aquests últims anys de personal amb pla d’ocupació permet a més 
a més, fer una doble feina positiva per la ciutadania, crear llocs de treball per a la població 
local, i un major aprofitament dels diners que hi ha a les arques municipals per fer obres de 
millora per la ciutat.

Cal seguir corregint les ineficiències dels processos específics, dotar al personal de la forma-
ció específica en cada cas, i dotar-los de les eines necessàries per reduir els temps de pres-
tació de serveis, reduint els costos associats i exigint serveis de qualitat.

Un espai de treball ben aprofitat i distribuït permet reduir costos, i a més augmenta la satisfac-
ció i productivitat dels treballadors perquè disposen d’un lloc de treball agradables i adaptat a 
les seves necessitats.

A nivell tècnic, cal que es fixin objectius en termes de resultat i valor afegit, i que es puguin me-
surar amb sistemes de control i seguiment. Tal com nous recursos per optimitzar els proces-
sos, publicació de carta de serveis i elaboració i execució de plans de manteniment operatiu.

Tot això cal fer-ho amb transparència, responsabilitat i proximitat amb el ciutadà.

Com a opinió personal crec que anem cap al camí correcte, però no hi anem prou ràpid.
La irrupció de les tecnologies 2.0 ens deixa en un angle mort, i ens hem de fer visibles, caldria 
introduir sistemes més àgils alhora d’entrar les feines al sistema informàtic, com per exemple 
que els operaris fessin els comunicats de feina telemàticament; això ens donaria més temps 
en el procés de captació d’informació per la posterior publicació.

Ens cal una clara posada en escena enmig de l’opinió pública, perquè ens exigeixin més. Ens 
hem d’arriscar per millorar i només quan estem observats de ben a prop és quan traiem el 
millor de nosaltres mateixos; i amb aquesta línia, si la població tingués més informació del què 
fem i de com ho fem, trobaríem altres canals per resoldre problemes que de ben segur hi són.

Hem d’estar disposats a escoltar les critiques per millorar el servei, perquè no podem oblidar 
que com a organisme públic som propietat de tots.
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10. ANNEXES

Aquest conjunt d’annexes pretén fer més entenedor i aportar informació específica de la part 
on s’indica a la memòria. Cal destacar que, els annexes I, II, III i IV no els he redactat jo per-
sonalment, però em semblen molt útils per acabar de mostrar tota la informació de les accions 
de l’àrea de manteniment.

Els annexes V, VI i VII, estan redactats per mi com a part de millora dels processos descrits a 
l’interior de la memòria.

I per últim els annexes VIII, IX i X, complementen la informació tècnica de les obres de reforma 
descrites en l’apartat 5.4. d’aquesta memòria.



ANNEX I 

 
PROTOCOL DE SENYALITZACIÓ A VIA PÚBLICA SEGONS PLA DE SEGURETAT 
ESPECÍFIC PER L’ÀREA DE MANTENIMENT DE L’AJUNTAMENT DE VIC 















ANNEX II 

 
PROTOCOL DE NEVADES DE L’ÀREA DE MANTENIMENT                                     
DE L’AJUNTAMENT DE VIC 









































ANNEX III 

 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PEL CONTROL DE PLAGUES DE COLOMS I 
GAVIANS DE L’ÀREA DE MANTENIMENT DE L’AJUNTAMENT DE VIC 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES DEL SERVEI DE 
CONTROL DE LA POBLACIÓ DE COLOMS I GAVIANS 

ARGENTATS AL MUNICIPI DE VIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1. OBJECTE DEL CONTRACTE 

Constitueix l’objecte i la finalitat del contracte la prestació, per part de l’empresa 
adjudicatària, del control dels coloms i gavians argentats del municipi de Vic, per així 
obtenir una població sana i controlada. 

 

2. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ 

Es portarà a terme segons un procediment negociat. 

 

3. TASQUES COMPRESES DINS L’OBJECTE DEL CONTRACTE 

POBLACIÓ DE COLOMS 

Dins de l’objecte del contracte s’hauran de dur a terme les següents operacions, 
sempre segons la legislació vigent: 

• Elaboració semestral del cens de coloms del municipi segons el qual 
s’efectuaran les captures. 

• Planificació de sis captures anuals per a la reducció de la població actual. 

• Atenció personalitzada a la ciutadania, per a qualsevol queixa o dubte 
realitzada a través de l’Ajuntament. 

• Identificació d’edificis abandonats que poden servir de dormidors. Contacte i 
consells als propietaris. 

• Identificació dels punts d’alimentació. Contacte i consells als propietaris. 

• Sacrifici dels coloms capturats, sota control veterinari. 

• Totes les actuacions aniran acompanyades per un informe i full de treball. 

POBLACIÓ DE GAVIANS 

Dins de l’objecte del contracte s’hauran de dur a terme les següents operacions, 
sempre segons la legislació vigent: 

• Elaboració del cens de gavians argentats del municipi, a principis d’any. 

• Localització dels territoris potencials de cria dels gavians argentats, a principis 
d’any. 

• Retirada o punció dels ous de les noves postes. 

• Captura dels gavians que es mostrin agressius i sacrifici dels mateixos, sota 
control veterinari. 



• Atenció personalitzada a la ciutadania per a qualsevol queixa o dubte realitzada 
a través de l’Ajuntament. 

• Totes les actuacions aniran acompanyades per un informe i full de treball. 

• Informe final. 

 

4. FORMA I MÈTODE DELS TREBALLS 

La forma i els mètodes a utilitzar per a la realització de les referides operacions, ja 
siguin mitjançant gàbies o xarxes, cal que sigui d’acord amb la normativa de seguretat i 
protecció animal. 

El sacrifici dels coloms i gavians i la recollida dels cadàvers s’ha d’efectuar segons la 
normativa de benestar animal i de retirada de subproductes animals. Especialment es 
complirà el DL 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
protecció dels animals i el Reglament (CE) 1069/2009, de 21  d’octubre, pel qual 
s’estableixen les normes sanitàries aplicables als subproductes animals i els productes 
derivats no destinats al consum humà, i pel qual es deroga el Reglament 1774/2002. 

 

5. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI 

Serà a càrrec de l’adjudicatari: 

• Acreditar tota la documentació legal necessària per a efectuar els treballs. 

• El material per a fer les captures de coloms, ja sigui gàbies o xarxes. 

• El menjar necessari per a fer les captures de coloms. 

• Els desplaçaments, programari informàtic per l’elaboració d’informes. 

• El cost de destrucció i eliminació de cadàvers dels coloms sacrificats. 

 

6. TUTELA DEL SERVEI 

L’Ajuntament col·laborarà amb l’empresa adjudicatària, a través de l’Àrea de Serveis i 
Manteniment, i designarà un interlocutor que podrà ser el veterinari municipal. 

 

7. PROPOSTA 

Les empreses oferents hauran de presentar una proposta detallada amb pressupost. 
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1. OBJECTE DEL CONTRACTE. 

El present plec de prescripcions té per objecte establir els elements tècnics particulars i 
definir els termes i modalitats necessaris per a la contractació dels serveis de control 
integrat de plagues: desinfecció, desinsectació i desratització dels centres de treball i 
edificis o equipaments públics, sota la competència de l’Ajuntament de Vic i els seus 
ens públics i els serveis de desinsectació i desratització de la via pública i la xarxa de 
clavegueram en l’àmbit d’aplicació indicat en la clàusula 2.2. 

2. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES. 

2.1. Serveis a contractar. 

Les actuacions de control de plagues s’han de dur a terme atenent criteris de protecció 
de la salut, mediambientals i d’efectivitat, de manera que els mètodes utilitzats siguin 
proporcionals a la problemàtica que cal resoldre i que hi estiguin en consonància. 

L’objecte del servei és el d’eliminar els organismes vius que, per la seva abundància o 
les seves característiques, habitualment causen problemes sanitaris, molèsties, 
perjudicis o pèrdues econòmiques a les persones que habiten a la ciutat. 

Queda exclosa de la prestació del servei l’eliminació d’animals peridomèstics (coloms, 
gats i gossos abandonats,...) i els tractaments de desinsectació i manteniment 
d’instal·lacions susceptibles de convertir-se en focus per a la propagació de la 
legionel·losi. Queden també exclosos, de la prestació del servei, els tractaments amb 
productes plaguicides d’ús fitosanitari, destinats a combatre plagues que afecten als 
vegetals, i inscrits en el Registre oficial de productes fitosanitaris i material fitosanitari. 

El contracte de servei de DDD cobrirà la totalitat de les tasques relacionades a la 
programació que es troba a la clàusula 2 del present Plec de Clàusules tècniques, 
d’acord amb els programes ordinaris i extraordinaris que s’hi descriuen. A efectes del 
present plec de clàusules tècniques s’entendrà per: 

Desratització: l’eliminació de rosegadors mitjançant productes raticides o altres medis 
dins de l’àmbit descrit a la clàusula 2.2 apartats a i b del Plec, de les espècies següents: 

• Rata comuna (Rattus norvegicus) 

• Rata negra (Rattus rattus) 

• Ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus) 

• Ratolí casolà (Mus musculus) 

• Ratolí de camp (Mus spretus) 

• Altres espècies que es considerin poden ocasionar problemes sanitaris, 
molèsties, perjudicis o pèrdues econòmiques a les persones. En cap cas els 
tractaments de desratització es faran sobre espècies protegides per la legislació 
vigent. 



Desinfecció: l’eliminació de bacteris i fongs patògens, mitjançant productes 
desinfectants i fungicides o altres medis, dins de l’àmbit descrit a la clàusula 2.2, 
apartat a del Plec. 

Desinsectació: l’eliminació d’insectes, àcars o altres aràcnids, mitjançant productes 
insecticides o acaricides o altres medis, dins de l’àmbit descrit a la clàusula 2.2, 
apartats a i b, d’aquest Plec. Els principals grups d’insectes sobre els quals es centrarà 
la desinsectació són els següents: 

• Ordre zigentòmids (peixets de plata). 

• Ordre blataris (escarabats de cuina i d’altres). 

• Ordre psocòpters (polls dels llibres). 

• Ordre anoplurs (polls xucladors). 

• Ordre heteròpters (xinxes). 

• Ordre sifonàpters (puces). 

• Ordre dípters (mosques i mosquits). 

• Ordre dípters (mosquit tigre). 

• Ordre himenòpters (vespes, abelles i formigues). 

• Altres grups d’insectes o espècies que, per la seva abundància i/o les seves 
característiques, es considerin que poden ocasionar problemes sanitaris, 
molèsties, perjudicis o pèrdues econòmiques a les persones. 

A efectes del contracte que resulti d’aquest procediment negociat, queden exclosos els 
tractaments: 

− Contra les plagues fitosanitàries. 

− Contra aquelles plagues que siguin ocasionades per espècies protegides per 
alguna norma jurídica específica, el tractament consistirà en: aplicació de 
productes inclosos dins del registre de plaguicides de la Direcció General de 
Salut Pública del Ministeri de Sanitat i Consum, en qualsevol estat o formulació. 

2.2. Àmbit d’aplicació. 

L’àmbit d’aplicació dels serveis, objecte del concurs, està constituït per: 

a. Tots aquells centres de treball, edificis i equipaments, en els que la competència del 
seu manteniment correspongui a l’Ajuntament de Vic. 

A l’annex 1 es facilita una relació d’equipaments municipals amb les corresponents 
adreces. 

L’àmbit d’aplicació dels serveis, respecte aquests béns, s’entendrà a: 



• Locals, garatges, magatzems o altres zones interiors cobertes. 

• Als diferents elements arquitectònics constitutius de l’edifici. 

• Vol, sòl i subsòl, interior i exterior, dins el domini de l’immoble en el que es 
detecti la plaga que acaba afectant l’edifici o tingui efectes nocius pels usuaris 
d’aquesta zona de domini de l’edifici. 

a. Via pública, casc urbà (entès com els espais oberts de titularitat pública que són 
de lliure concurrència pública, com els carrers, les places, els espais verds municipals...) 
i xarxa de clavegueram pública, dintre del terme municipal. 

L’adjudicatari del contracte quedarà obligat a realitzar el servei en tots aquells edificis i 
espais municipals que l’Ajuntament posi en funcionament durant la vigència del 
contracte, i deixarà de tenir l’obligació de prestar el servei en els edificis que es deixin 
d’utilitzar durant aquest període de temps. 

2.3. Programació ordinària d’actuacions DDD. 

La programació ordinària de les actuacions de desratització, desinsectació i desinfecció 
al municipi tindrà com a objectiu principal l’avaluació permanent del nivell de plaga i el 
seu control seguirà els principis bàsics de lluita integrada i es fonamentarà en 
tècniques que, sense disminuir l’efectivitat del control de plagues, disminueixin els 
riscs per a la salut de les persones, derivat de l’aplicació de productes plaguicides. 

La programació ordinària d’actuacions DDD seguirà les fases següents: 

1. Monitorització dels edificis i espais objecte de la prestació del servei per mitjà 
de la col·locació de detectors de rosegadors i d’insectes que no contindran 
productes biocides, sinó atraients d’insectes i rosegadors (feromones, atraients 
alimentaris,...) o d’altres mitjans, amb l’objectiu de permetre detectar la 
presència de plagues. 

2. Realització d’inspeccions periòdiques en els edificis i espais objecte de 
monitorització, durant les quals el contractista procedirà a: 

o Identificar i avaluar la magnitud de la plaga a través de les captures 
realitzades en els detectors. 

o Efectuar un reconeixement de l’edifici o espai i el seu entorn, amb 
l’objectiu d’identificar els aspectes que possibiliten o afavoreixen la 
presència de la plaga. 

3. Redacció d’un informe – full de treball – en un període màxim de 72 h. després 
de cada inspecció, el qual haurà de contenir, per a cada edifici o espai 
inspeccionat, la informació següent: 

o Proposta d’avaluació de la plaga. 

o Proposta de mesures preventives i/o correctores per tal de prevenir la 
proliferació i aparició de plagues. 



o Si s’escau, proposta de mesures de control de les plagues detectades. En 
cas de necessitat d’aplicació de mesures de control de plagues, 
s’aplicaran les tècniques de lluita contra la plaga que s’hagin demostrat 
efectives i adients a la magnitud de la mateixa, i entre elles es 
prioritzaran els mètodes físics, mecànics, biològics, o biorracionals i, en 
darrer terme, tractaments amb productes plaguicides. 

Els productes plaguicides han d’estar autoritzats per l’organisme competent i 
s’han d’aplicar seguint estrictament les condicions d’ús establertes en la seva 
autorització. 

En el suposat cas de l’ús de plaguicides, caldrà avaluar el risc de l’actuació 
tenint en compte tots els factors amb l’àrea d’objecte del tractament i activitat 
que s’hi desenvolupa; es determinaran les mesures de seguretat corresponents 
i caldrà obtenir sempre el vistiplau previ de l’ajuntament. 

4. Proposta de tractament: 

Un cop fet el tractament s’informarà a través d’informe – full de treball – a 
l’Àrea de Serveis i Manteniment i/o a la veterinària de l’Ajuntament. Aquesta 
informació ha d’incloure la data de la inspecció, la plaga detectada, el 
tractament proposat, la data de realització i, especialment, les mesures de 
precaució i seguretat que s’hagin de prendre, així com qualsevol altra 
informació que es requereixi. 

L’adjudicatari està obligat a prestar tots els serveis requerits, que no estiguin 
contemplats en aquest Plec de Condicions Tècniques, en relació al control de plagues 
al municipi. En aquest cas, l’empresa presentarà pressupost de l’actuació que haurà de 
ser aprovat juntament amb la realització del tractament. 

2.3.1. Programa ordinari de desratització. 

El programa ordinari de desratització s’efectuarà amb la periodicitat que s’indica a les 
clàusules 2.3.1.1 i 2.3.1.2, i quedarà subdividit en dos programes: el programa ordinari 
de desratització en edificis municipals i el programa ordinari de desratització de la 
xarxa de clavegueram i els espais no urbanitzats del municipi. 

2.3.1.1. Programa ordinari de desratització en edificis municipals. 

El programa ordinari de desratització en edificis municipals consistirà en l’establiment 
d’una xarxa d’estacions permanents de detectors de rosegadors en cada un dels 
edificis municipals, els quals s’inspeccionaran periòdicament seguint les directrius 
bàsiques de lluita integrada descrites a la clàusula anterior. Les actuacions a 
desenvolupar durant els controls seran les següents: durant les visites es comprovarà 
l’estat dels detectors i l’existència d’esquers rossegats, i es redactarà un informe 
d’inspecció segons s’especifica a la clàusula 2.3 d’aquest Plec. 

En cas que es consideri necessari fer un tractament amb productes raticides, caldrà 
l’autorització de l’ajuntament. En cas que el tractament s’hagi d’efectuar a l’interior 
dels edificis o en espais amb elevada freqüentació de persones, com ara patis 



d’escoles, s’empraran sempre paranys de seguretat i, a criteri dels serveis tècnics 
municipals, s’utilitzaran paranys mecànics sense verí. 

La freqüència d’inspecció i control dels rosegadors als edificis serà trimestral. 

2.3.1.2. Programa ordinari de desratització de la xarxa de clavegueram i dels espais 
lliures del municipi. 

El programa ordinari de desratització de la xarxa de clavegueram i dels espais lliures 
del municipi consistirà en l’eliminació preventiva de rosegadors per mitjà de 
tractaments periòdics amb productes raticides. Els productes es col·locaran sempre en 
indrets inaccessibles per a la ciutadania. En cas que sigui necessari, es col·locaran 
paranys de seguretat per a rates a l’interior dels quals es col·locaran els productes 
raticides. 

Els licitadors presentaran a les seves ofertes una proposta de programa ordinari de 
desratització de la xarxa de clavegueram i els espais lliures on farà constar la 
metodologia, periodicitat i productes que s’empraran en els tractaments. 

La freqüència de control preventiu de la via pública, de la xarxa de clavegueram i dels 
diferents espais lliures del municipi, serà mensual. 

2.3.2. Programa ordinari de desinsectació. 

El programa ordinari de desinsectació consistirà en l’establiment d’una xarxa 
d’estacions permanents de detectors d’insectes en cada un dels edificis municipals, 
descrits a la clàusula 2.2.a, els quals s’inspeccionaran periòdicament seguint les 
directrius bàsiques de lluita integrada descrites a la clàusula anterior. 

Les actuacions a desenvolupar durant els controls seran les següents: durant les visites 
es comprovarà l’estat dels detectors i es reposaran en cas que sigui necessari, es 
comprovarà també si hi ha captures d’insectes i es redactarà un informe d’inspecció, 
segons s’especifica anteriorment en aquest Plec. En cas que es consideri necessari fer 
un tractament amb productes plaguicides, serà necessari el vistiplau de l’ajuntament. 

Pel que fa a les actuacions contra el mosquit tigre al municipi, donat que la via pública 
disposa d’embornals sifònics, el licitador haurà de dur a terme, de manera mensual de 
maig a octubre, un tractament biorracional a un màxim de 50 embornals al mes per 
evitar i/o eliminar el creixement de larves del mosquit. Els productes a utilitzar hauran 
de complir la normativa sanitària i mediambiental vigent. Caldrà incloure una 
descripció del tractament dins del programa d’actuació a presentar i la fitxa dels 
productes a utilitzar. Les actuacions es coordinaran amb la regidoria de serveis que 
determinarà la zona on fer l’aplicació. 

2.3.3. Programació extraordinària d’actuacions DDD. 

La programació ordinària d’actuacions DDD, descrita anteriorment, té com a finalitat 
principal detectar de forma preventiva la possible presència de plagues. 



Ara bé, pot passar que el personal responsable d’algun dels edificis municipals, o bé 
ciutadans, detectin la presència d’organismes susceptibles d’ocasionar problemes 
sanitaris, molèsties, perjudicis o pèrdues econòmiques a les persones. 

En aquest cas, l’Àrea de Serveis i Manteniment/ la veterinària municipal posaran el fet 
en coneixement del contractista, per mitjà de correu electrònic o de trucada 
telefònica. El contractista, en un termini màxim de 48 hores des de la comunicació de 
la possible presència de plaga, realitzarà una inspecció en l’indret o edifici municipal on 
s’hagi detectat el problema i farà l’actuació adient al carrer en qüestió i al seu 
perimetral o a l’edifici afectat. 

Posteriorment a l’actuació el contractista emetrà un informe – full de treball – de 
l’actuació efectuada amb una descripció de la mateixa, lloc d’actuació, data i producte 
utilitzat. 

Dins de les actuacions extraordinàries s’inclouran també actuacions de desinfecció, les 
quals consistiran en tractament curatius, amb l’objectiu d’evitar la proliferació de 
bacteris i fongs en indrets de gran freqüentació humana. Els locals o béns mobles on es 
realitzin tractaments desinfectants, seran proposats pel contractista com a 
conseqüència de la detecció de microorganismes en les inspeccions ordinàries o bé 
com a conseqüència del fet que el personal responsable d’algun dels edificis 
municipals detecti la presència de microorganismes susceptibles d’ocasionar 
problemes sanitaris, molèsties, perjudicis o pèrdues econòmiques a les persones. 

En cas que es consideri necessari fer un tractament amb productes desinfectants 
s’informarà per escrit a l’Àrea de Serveis i Manteniment. 

2.4. Procediments , mètodes, equips, materials i biocides. 

En interès de la salut de les persones, la protecció de la fauna i la flora i el respecte al 
medi ambient, el control de plagues i les actuacions DDD es portaran a terme d’acord 
amb els principis, concepte i metodologia de lluita integrada contra plagues. 

En cas de necessitat de realitzar tractaments amb productes biocides, aquests es 
realitzaran amb productes comercials registrats i degudament homologats i autoritzats 
per la Direcció General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat i Consum per al seu ús 
ambiental o en la indústria alimentària. 

Els biocides seran aportats per l’adjudicatari sense cap càrrec addicional. El seu cost 
està inclòs en el preu del contracte de serveis. 

Les dosis d’aplicació no superaran en cap cas les oficialment autoritzades per a 
cadascuna de les utilitats previstes. 

Les formulacions utilitzades pels tractaments de desinsectació i desinfecció seran 
respectuoses amb el medi, el mobiliari i els elements estructurals i tancaments dels 
edificis (parets, columnes, etc.) i s’evitarà en qualsevol cas taques, alteracions de la 
pintura i, sobretot, la contaminació del terra i de les aigües. 

Els licitadors faran constar, a la memòria de la seva oferta, els productes emprats per a 
cadascun dels tractaments i si són productes plaguicides haurà d’especificar: 



• Nom comercial del plaguicida. 

• Nom de la matèria activa. 

• Número del Registre de la Direcció General de Salut Pública del Ministeri de 
Sanitat i Consum. 

• Toxicitat del producte. 

• Termini de seguretat del producte. 

Els productes comercials a utilitzar seran aplicats en les dosis autoritzades i complint 
les normes de seguretat establertes per a cadascun d’ells, per tal d’evitar riscos per 
l’aplicador, les persones o els animals de companyia. 

2.5. Personal i mitjans tècnics. 

2.5.1. Personal. 

El personal que porti a terme les tasques de desratització, desinfecció i desinsectació, 
estarà qualificat i tindrà la capacitació per a desenvolupar aquestes feines de 
conformitat amb la normativa i legislació vigent. 

L’empresa haurà de comptar amb un responsable dels tractaments que aquesta 
efectuï, el qual haurà d’estar acreditat oficialment amb el carnet d’aplicador de 
tractaments DDD de nivell qualificat. 

El personal auxiliar dels tractaments haurà de tenir el carnet d’aplicador de tractament 
DDD de nivell bàsic. 

L’equip humà haurà de permetre executar els treballs de control de plagues durant 
tota l’execució del contracte. Igualment, si per exigències de l’execució del contracte 
fos necessari, l’empresa de control de plagues es compromet a disposar dels mitjans 
humans per cobrir la demanda. 

2.5.2. Mitjans tècnics. 

Els mitjans tècnics necessaris per a la realització dels treballs i aplicació de biocides 
formen part de l’actiu de l’adjudicatari i seran aportats per ell, no podent exigir a 
l’ajuntament de Vic despeses de transport, manteniment, reparació, reposició o nova 
adquisició per consum, desgast o obsolescència. 

Quan per les circumstàncies del lloc a tractar es requereixi la instal·lació permanent 
d’electrocutors i trampes lumíniques de captura, de tal manera que passin a constituir 
un bé durador material més de l’actiu del titular del centre, correspondrà a l’esmentat 
titular l’assumpció de la despesa d’adquisició de l’equip. 

2.6. Treballs col·laterals de prevenció i correcció en la lluita contra plagues i activitats 
connexes 

Els treballs i materials que formin part de mesures preventives o correctives de 
condicionament del centre o espai (treballs de paleta), de la seva higiene (neteja) i de 



les seves instal·lacions (lampisteria), estaran a càrrec dels òrgans administratius 
competents en el manteniment de l’edifici. 

No obstant, l’empresa adjudicatària presentarà per escrit totes les modificacions, 
mesures preventives i treballs de condicionament i millora a realitzar, per tal de 
prevenir i combatre la presència de plagues. 

2.7. Consum d’aigua i energia. 

Es proporcionarà a l’adjudicatari, sense càrrec, sempre que en l’edifici o espai a tractar 
hi hagi subministrament d’aigua, d’enllumenat i d’energia elèctrica que es requereixi 
per a l’execució de l’activitat DDD. 

2.8. Senyalització de les actuacions. 

Després de cada aplicació de productes plaguicides, el contractista tindrà l’obligació de 
precintar les àrees tractades i posar-hi rètols visibles on es faci constar: data, hora 
d’inici i hora d’acabament de l’aplicació, termini de seguretat i data i hora de 
finalització del termini de seguretat. 

2.9. Termini de seguretat de les actuacions. 

El termini de seguretat, durant el qual és recomanable que ningú accedeixi a les zones 
tractades per a productes que tinguin establert un termini de seguretat, no serà en cap 
cas inferior al que figura en la resolució d’inscripció de productes en el registre oficial 
de plaguicides, emesa per la Direcció General de Salut pública del Ministeri de Sanitat i 
Consum. 

En cap cas es donaran productes plaguicides per a fer desratitzacions i/o 
desinsectacions a persones alienes a l’empresa. 

2.10. Seguiment general de les actuacions. 

El contractista executarà totes les feines, en coordinació amb els serveis tècnics 
municipals, i garantirà, en tot moment, una comunicació fluida entre l’empresa i 
l’Ajuntament. 

Per tal de garantir la comunicació i poder atendre les urgències, el contractista 
disposarà d’una adreça de correu electrònic i d’una línia telefònica, de fàcil accés, 
durant les hores d’oficina i amb contestador automàtic i permanent. 

A més, la persona responsable de la prestació del servei disposarà d’un telèfon mòbil 
per tal d’estar localitzable dins de l’horari laboral. 

L’empresa haurà de prestar el servei amb continuïtat i regularitat, donant resposta al 
llarg de tot l’any, sense períodes d’interrupció per motiu de baixes, vacances o similars. 

2.11. Seguiment i control de les actuacions portades a terme pel contractista abans 
de les actuacions. 

El contractista tindrà l’obligació de presentar a l’Ajuntament  un resum de les 
actuacions realitzades . 



La programació ordinària es farà de manera que sigui compatible amb les activitats 
que habitualment es desenvolupen a cada edifici. Per aquesta raó el contractista tindrà 
dret a rebre de l’Ajuntament tota la informació necessària per a la planificació de la 
programació. La programació ha de garantir que les actuacions es realitzin, en 
qualsevol cas, amb la periodicitat exposada en el present Plec. 

La informació que ha de contenir la programació és la següent: 

• Llistat d’edificis a inspeccionar i espais a inspeccionar o tractar. 

• Data prevista d’inspecció i/o tractament. 

• Hora prevista de començament i acabament de les actuacions. 

2.12. Seguiment i control de les actuacions portades a terme pel contractista després 
de les actuacions. 

El contractista elaborarà per l’Ajuntament un informe individualitzat – full de treball – 
de cadascuna de les actuacions portades a terme, tant de les feines programades , com 
de les imprevistes, en el termini màxim d’una setmana després de l’actuació. En el cas 
de les actuacions urgents, el termini de presentació de l’informe quedarà reduït a 48 
hores a comptar des de la finalització de l’actuació. En tots els casos l’informe constarà 
d’una descripció de les accions realitzades, les possibles incidències, etc. així com de la 
informació següent: 

• Nom de l’operari i número de carnet d’aplicador. 

• Dependències i àrees tractades. 

• Nom comercial del producte emprat i número de registre. 

• Quantitat i tècnica d’aplicació utilitzada. 

• Data i hora d’inici i d’acabament de l’actuació. 

• Termini de seguretat de l’aplicació. 

• Mesures de precaució i de seguretat. 

• Nom i signatura del responsable del local. 

3. RÈGIM ECONÒMIC FINANCER. 

3.1. Import de licitació. 

El preu màxim de contractació ascendeix a XXX €, més IVA, i es fixa de la següent forma 
ja que inclou els següents conceptes: 

Es tracta d’una contractació plurianual atès que la prestació objecte del contracte es 
durà a terme durant els anys 2015 i 2016, essent les quotes imputables a aquests anys 
les següents: 

Any 2015: XX més IVA: 



Any 2016: XX més IVA. 

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta de les referides quantitats. 

Aquest pressupost inclou la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible i 
no s’admetrà cap prova d’insuficiència, portant implícits tots aquells conceptes 
previstos a la clàusula 16ª del Plec de Clàusules Administratives Generals aplicables als 
contractes de consultoria i assistència, de serveis i de subministraments i a altres 
contractes administratius i privats de l’Ajuntament de Vic, aprovat definitivament pel 
Ple de data XX i publicats al BOP de data XX entrant en vigor el XX, en tot allò que 
siguin aplicables i no hagin estat derogades o modificades per la legislació contractual 
posterior. 

En la seva proposta econòmica, les empreses licitadores hauran de complimentar el 
Model d’Oferta Econòmica (Annex 2) on inclouran el cost dels serveis per separat: 
edificis i equipaments municipals (desglossats) i import mensual del casc urbà. 

4. NORMES I OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI. 

4.1. Normativa vigent. 

L’empresa haurà de donar compliment a la normativa legalment vigent: 

- La Llei 15/1990 d’Ordenació Sanitària i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
a més de la normativa sanitària específica, com la Llei 18/2009, de 22 d’octubre 
de Salut Pública, estableixen que és competència dels ens locals, en matèria de 
protecció de la salut, la gestió dels riscs per a la salut derivats dels animals 
domèstics i peridomèstics i de les plagues. 

- La normativa sectorial a la que la gestió del servei de control de plagues s’ha 
d’ajustar, és la següent: 

• Reial decret 3349/1983, de 30 de novembre, pel qual s’aprova la 
reglamentació tècnic-sanitària per a la fabricació, comercialització i 
utilització de plaguicides, i modificacions posteriors (RD 162/1991 i RD 
443/1994). 

• Ordre de 24 de febrer de 1993, per la qual es normalitza la inscripció i 
funcionament del Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides. 

• Ordre de 8 de març de 1994, per la qual s’estableix la normativa reguladora 
de l’homologació de cursos de capacitació per a realitzar tractaments amb 
plaguicides. 

• Reial decret 1054/2002, d’11 d’octubre, pel qual es regula el procés 
d’avaluació per al registre, l’autorització i la comercialització de biocides. 

• Ordre SCO/3269/2006, de 13 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases 
per a la inscripció i el funcionament del Registre Oficial d’Establiments i 
Serveis Biocides, i correcció d’errades de 2 de febrer de 2007. 



• Decret 149/1997, de 10 de juny, del Departament de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya, pel qual es regula el Registre Oficial 
d’Establiments i Serveis Plaguicides. 

• Ordre de 12 de març de 1997, per la qual es desenvolupa el procediment 
per a l’homologació dels cursos de capacitació per a aplicadors de 
plaguicides d’ús ambiental i en la indústria alimentària i l’expedició dels 
carnets corresponents. 

• Ordre PRE/1982/2007, de 29 de juny, per la qual es modifiquen els annexos 
IVA i IVB del Reial Decret 1054/2002, d’11 d’octubre, pel qual es regula el 
procés d’avaluació per al registre, autorització i comercialització de 
biocides. 

• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (LPRL) i les 
seves disposicions de desenvolupament, i la resta de normativa sobre 
seguretat i salut en el treball que sigui d’aplicació. 

• Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la 
prevenció de riscos laborals. 

4.2. Inscripció en el Registre. 

El licitador dels serveis acreditarà la seva inscripció al Registre Oficial d’Establiments i 
Serveis Plaguicides (ROESP) per a l’activitat de servei a terceres persones de control de 
plagues o de servei biocida a terceres persones amb els tipus de biocides 14, 18 i 19, 
en l’àmbit ambiental i/o a la indústria alimentària. Si el domicili social es troba a 
Catalunya ha d’estar inscrita en el Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya. Les empreses amb domicili social fora de Catalunya han d’estar inscrites al 
ROESP o al Registre Oficial d’Establiments i Serveis Biocides de la comunitat autònoma 
corresponent. 

En cas que es prevegi fer desinfeccions, l’empresa també haurà d’estar inscrita als 
mateixos registres per a l’activitat de desinfecció (tipus de biocides 2 i 4). 

Haurà d’acreditar el disposar de magatzem propi o contractat inscrit també al ROESP 
corresponent. 

4.3. Capacitació dels recursos humans. 

El personal de l’empresa adjudicatària ha de disposar i acreditar la capacitació 
adequada del seu personal: carnet de nivell bàsic per als auxiliars de tractaments 
plaguicides i de nivell qualificat per a les persones responsables de les actuacions, o bé 
la capacitació que exigeixi la normativa vigent. 

L’adjudicatari es compromet a tenir permanentment format i qualificat al seu personal. 

El licitador haurà de presentar les dades del personal encarregat del control de plagues 
adjuntant: 



− Carnet d’Aplicador de tractaments DDD de nivell qualificat del responsable 
tècnic de l’entitat. 

− Carnet d’Aplicador de tractaments DDD de nivell bàsic del personal que actuï 
com a auxiliar en els tractaments d’aplicació de plaguicides d’ús ambiental i/o 
d’indústria alimentària. 

El concessionari haurà d’acreditar que s’ha dut a terme l’avaluació de riscos, la 
planificació de l’activitat preventiva, la informació i la formació en prevenció de riscos 
laborals dels treballadors i treballadores tècnics de control de plagues (LPRL). 

4.4. Gestió de residus. 

L’empresa licitadora, si exerceix les seves activitats com indústria, ha de disposar del 
seu codi de productor de residus industrials. Si exerceix com empresa proveïdora de 
serveis, haurà d’acreditar la gestió dels residus que genera mitjançant un gestor 
autoritzat. La determinació del tipus d’activitat dels licitadors, industrial o de serveis, 
es farà en base al codi català d’activitats econòmiques. En tot cas, davant de canvis de 
normativa, l’adjudicatari haurà d’adaptar-se als mateixos. 

L’empresa adjudicatària serà l’única responsable de gestionar íntegrament els residus 
que generi la seva activitat. En finalitzar definitivament un tractament, procedirà a la 
retirada de tots aquells biocides i materials que romanguin en els centres, i ja no sigui 
necessària la seva presència, per haver-se assolit els objectius de control de plaga. 

4.5. Sotmetiment a l’autorització de l’ajuntament de Vic. 

L’adjudicatari no iniciarà cap actuació sense la preceptiva autorització de l’Ajuntament 
de Vic. 

4.6. Ús de la informació. 

Tota la informació obtinguda per l’adjudicatari, sobre els béns objecte de la prestació 
de serveis i els propis serveis, serà confidencial i queda prohibida llur revelació a 
tercers, llevat de l’autorització expressa de l’Ajuntament de Vic. 

Totes aquelles dades tècniques referents als serveis realitzats per l’adjudicatari seran 
propietat de l’Ajuntament de Vic. 

L’adjudicatari no podrà explotar dita informació amb finalitat divulgativa, ni elaborar 
informes o publicar treballs, tècnics o científics, de tipus descriptiu, analític o estadístic 
representatius de la situació de plagues urbanes a Vic o d’algun dels seus sectors 
d’activitat laboral, social o econòmica. 

4.7. Informes. 

L’adjudicatari haurà de facilitar a l’Ajuntament els informes d’actuacions específics 
després d’una inspecció amb incidències, bé siguin per la presència de plagues, bé per 
dèficits estructurals, de neteja, etc., que impliquin mesures addicionals de control. 



L’empresa també informarà de la realització progressiva dels treballs sistemàtics 
encomanats, així com d’aquells que puntualment es sol·licitin; en aquests informes 
s’indicarà la realització del servei d’acord amb el programat anteriorment. 

En els plànols, prèviament subministrats per l’Ajuntament, de cada instal·lació, 
l’empresa assenyalarà els punts de control en els espais de titularitat municipal i 
explicarà les accions que s’han fet, especialment, en els edificis i espais o carrers més 
problemàtics. 

 

Carolina Molist Badiola 

Veterinària municipal 

 

Vic, XX de gener de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Annex 1: Equipaments municipals 

EQUIPAMENT ADREÇA 
ESCOLA ANDERSEN Av. Olímpia, s/n 
ESCOLA GUILLEM DE MONT-RODON C. Sant Miquel Xic, 2 
ESCOLA DR. JOAQUIM SALARICH Av. De Rafael de Casanova, 33 
ESCOLA LA SÍNIA Av. Països Catalans, 44 
ESCOLA CENTRE C. S. Pere, 9 (entrada parc Balmes) 
ESCOLA SENTFORES (la Guixa) C. Pla del Maset, 5 
ESCOLA BRESSOL SERRA DE SANFERM C. Gurri, s/n 
ESCOLA BRESSOL HORTA VERMELLA C. Josep M. Pratdesaba, 3 
ESCOLA BRESSOL CAPUTXINS Av. Sant Bernat Calbó - Ctra. Roda, s/n 
EDIFICI PQPIS (ANTIC INSTITUT GAUDÍ) C. Indústria, 71 
CENTRE CÍVIC DEL MONTSENY Av. Del Montseny, 16 
EDIFICI BALMES C. Soledat, 14 cant. C. Pere II El Gran 
EDIFICI PALAU BOJONS Pl. Miquel de Clariana, 3 
CENTRE OBERT BENESTAR I FAMÍLIA - Casa del 
Guarda C. Morgades, 15 
RECINTE FIRA DEL SUCRE (9 magatzems) C. d'en Joan de Serrallonga, s/n 
CEMENTIRI MUNICIPAL: Pge. Cementiri, s/n 
ZONA DRETA: Sant Just, Sants Màrtirs, Sant Antoni M. Claret,   
Sant Miquel, Sant Bernat i dependències   
ZONA ESQUERRA: Sant Pere, Sant Carles, Sant Amon,   
Sant Josep, Santa Joaquima i dependències   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Annex 2: Model d’oferta econòmica (A COMPLIMENTAR AQUEST FULL) 

Preus desglossats (sense IVA): 

1. Casc urbà: 

Oferta econòmica MENSUAL al casc urbà:                € 

2. Equipaments: a complimentar la graella amb l’oferta econòmica TRIMESTRAL 

Oferta econòmica TRIMESTRAL (suma de tots els equipaments)*:             € 

3. Mosquit tigre als embornals: 

Oferta econòmica de TOT el tractament:                € 

 

 

TOTAL OFERTA ECONÒMICA ANUAL (CASC + EQUIPAMENTS + MOSQUIT TIGRE 
EMBORNALS):      

                € 

 

 

 



ANNEX V 

 
TRÍPTIC DE LA CARTA DE SERVEIS DE L’ÀREA DE MANTENIMENT DE 
L’AJUNTAMENT DE VIC 



La Generalitat de Catalunya té com a ob-
jectiu orientar la seva actuació cap a la 
prestació d’uns serveis públics de qualitat. 
Amb les cartes de serveis, l’Administració 
de la Generalitat us dóna a conèixer els 
serveis que ofereix i es compromet res-
pecte al seu nivell de prestació. També 
fomenta la participació ciutadana a través 
d’enquestes d’opinió, bústies de reclama-
cions i suggeriments i altres formes de 
col·laboració.

La ciutat de Vic a grans trets té:
· 611.733 m2 de voreres
· 1.210.573 m2 de calçada
· 139.839 m2 de gespa
· 24.082 arbres
· 1.724 bancs
· 2.788 pilones
· 1.296 papereres
· 94 escultures
· 41 parcs infantils
*Dades del març del 2015

Tot aquest patrimoni de tots s’ha de cuidar 
i mantenir, i des de l’Àrea de manteniment 
i serveis som persones al servei de per-
sones. 

L’Àrea de manteniment de l’Ajuntament de 
Vic té com a objectiu continuar centrant 
esforços en la prestació d’uns serveis pú-
blics de qualitat. Amb la present, s’informa 
dels serveis que es presten i dels compro-
misos que s’adopten, de com es mesura 
la qualitat i de com podeu col·laborar-hi. 

Tanmateix des del mateix ajuntament 
es fomenta la participació a través de la 
bústia ciutadana (eina creada via web 
l’agost del 2007, que recull queixes i su-
ggeriments), de participació ciutadana als 
barris (a través de les seves associacions 
de veïns en contacte amb el regidor de ba-
rris) i altres formes de col·laboració.

Si en l’ús dels serveis heu trobat alguna 
deficiència, comuniqueu-nos-ho, i així la 
podrem corregir. Us agrairem que presen-
teu qualsevol opinió, suggeriment o recla-
mació si considereu que pot contribuir a 
millorar els serveis que us estem oferint.

Unitat responsable de la Carta de serveis:

Àrea de Manteniment i Serveis de l’Ajuntament de Vic

c/ de la Indústria núm. 69, 08500 Vic 
Telèfon: 93 8890673
Fax: 938861717
www.vic.cat/bustia-ciutadana

Horari d’atenció al públic: De diluns a divendres de 7:00 a 19:00 hores 
Fora d’aquest horari (emergències guàrdia urbana 93 8850000

Data de publicació: abril 2015

Àrea de
Manteniment 
i Serveis de 
l’Ajuntament de 
Vic

carta
de serveis

carta de serveis

Àrea de Manteniment i Serveis 
de l’Ajuntament de Vic

012
gencat.cat
cost de trucada segons operadora



Els nostres serveis...

    Espai públic

Accions preventives i correctives de restaura-
ció i manteniment de:
•	 Pavimentació (calçades, voreres, encin-

tats…)
•	 Mobiliari urbà (bancs, jardineres, pilones, 

papereres, tanques, monuments…)
•	 Parcs infantils (jocs col·lectius i indivi-

duals, sorreres, àrees de joc, passeres 
de fusta…)

•	 Neteja de pintades en elements de titula-
ritat pública i prèvia denúncia en façanes 
de titularitat privada.

•	 Instal.lacions esportives a l’aire lliure (tan-
caments i paviments)

•	 Sistemes de clavegueram (pous, tapes, 
canalitzacions enterrades, embornals)

    Edificis municipals

Accions preventives i correctives de restaura-
ció i manteniment de paleteria, pintura, fuste-
ria, jardineria,… en:
•	 Dependències municipals, administrati-

ves, centres d’ensenyament públics
•	 Equipaments (arxiu, cementiri, biblioteca, 

centres cívics, guàrdia urbana…)

    Logística i activitats

S’inclouen els transports, lliurament, muntatge 
i desmuntatge d’escenaris, de taules, cadires, 
tanques, i la reserva d’espais per ocupació de 
via pública, en activitats tan diverses com:
•	 Fires i mercats (Mercat de música viva 

de vic, mercat medieval, mercat del ram, 
fira d’antiguitats, fira del làctium, fira de la 
muntanya i el llibre, fira d’artesans i bro-
canters, fira de l’slot clàssic, i fira biomas-
sa forestal de Catalunya)

•	 Activitats cultural (cavalcada de reis, 
Nadal, carnaval, sant Jordi, exposicions, 
aplecs, festa major de la ciutat, festes 
majors dels barris, concerts…)

•	 Activitats esportives no regulars (curses 

populars, maratons…)
•	 Activitats educatives (festes fi de curs als 

centres escolars, castanyades…)
•	 Muntatge, participació i desmuntatges 

dels col·legis electorals

    Realització d’obres menors

Modificacions a via pública, millora de la xar-
xa de clavegueram, urbanització de places i 
petits espais., rehabilitació i canvis d’usos en 
dependències municipals…

    Intervenció en cas d’emergència

Actuacions  coordinades amb la guàrdia ur-
bana, protecció civil i el cos de bombers en 
períodes de baixes temperatures, temporals 
de vent, neu, forta precipitació,…

    Gestió i control de plagues

Control de la població de coloms i gavians, 
desratitzacions…

La nostra missió...

Garantir la qualitat de vida i les necessitats 
dels ciutadans en l’espai públic, mantenint i 
millorant el grau de confort, comoditat i ac-
cessibilitat de la via pública, per contriibuir 
a tenir una ciutat més amable i segura per a 
totes les persones.

Els vostres drets

Com a ciutadans i usuaris teniu dret a:

•	 Dret a rebre inforrmació i atenció perso-
nalitzada.

•	 Dret a presentar queixes i suggeriments
•	 Dret a una administració participativa i 

responsable amb el ciutadà
•	 Dret a uns serveis públics de qualitat
•	 Dret a tenir garantit el tractament correc-

te de les dades personals i la confiden-
cialitat de les consultes, d’acord amb la 
legislació vigent.

Per un millor servei

Entenem el servei al ciutadà en matèria de 
manteniment, des del punt de partida de:

•	 La voluntat de servei: Pretenem ajudar 
als ciutadans intentant avançant-nos a 
les seves demandes, i per això prete-
nem solucionar problemes i evitar ges-
tions innecessàries.

•	 Tracte correcte i atenció personalitzada: 
de forma atenta, amable i respectuosa. 
Utilitzant un llenguatge comú i defugint 
de tecnicismes. Garantint la confiden-
cialitat de les dades personals del ciu-
tadà.

•	 Participació ciutadana: Mantenir sempre 
obert un canal de proximitat de partici-
pació ciutadana

    Normativa directa

Conjunt de normes que regulen de manera 
directa el servei que presta l’Administració 
amb la finalitat que, si el ciutadà desitja més 
informació, pugui obtenir-la amb celeritat.
Ordenances municipals: 

h t t p : / / w w w. v i c . c a t / v i u r e - a - v i c / u r -
b a n i s m e / t r a m i t s - i - g e s t i o n s /
normativa/?searchterm=ordenances%20
de%20bons%20costums

La vostra col·laboració

Per tal de millorar el servei i garantir 
l’acompliment dels nostres compromisos de 
qualitat demanem la col·laboració a la ciu-
tadania. Quan observeu qualsevol anomalia 
de perill a la via pública, aviseu-nos per qual-
sevol dels mitjans que teniu a la vostra dis-
posició. D’aquesta manera la nostra resposta 
podrà ser més ràpida i efectiva.

•	 Atenció presencial: a les oficines de 
l’àrea de manteniment al c. Indústria 69, 
de 7 a 19h de dilluns a divendres.

•	 Atenció telefònica: a l’àrea de manteni-
ment i serveis al 938890673 de 7 a 19h de 
dilluns a divendres; a l’oficina d’atenció 
al ciutadà al 938862100 de 8a 15h de 
dilluns a divendres. A les dependències 
de la guàrdia urbana de Vic 938850000 
si la incidència es produeix fora dels ho-
raris laborals de l’ajuntament.

•	 Telemàticament:  a la bústia de sugge-
riments i queixes des de www.vic.cat 
(web de l’ajuntament) a l’apartat de bús-
tia ciutadana o

•	 enviant un correu electrònic a l’oficina 
d’atenció ciutadana, a l’adreça atencio-
ciutadana@vic.cat.

•	 Altres: a través dels regidors de barris, 
agents cívics, associacions de veïns, 
Ampes i altres actors socials.

Ens comprometem a...

Des de la gestió del manteniment per fer una 
ciutat més amable i segura, des de l’àrea de 
manteniment ens comprometem a:

    Atendre totes les ordres de treball eficaç-
ment

•	 Les prioritàries dins un termini màxim de 
24 hores (eliminació i senyalització del 
perill) des de la seva entrada.

•	 Les urgents dins un termini màxim de 10 
dies en funció de la seva naturalesa., i 
des de la seva entrada.

•	 Les que no tinguin caràcter general 
d’urgència dins un termini màxim de tres 
mesos des de la seva entrada.

    A fer un seguiment i avaluació de totes les 
ordres de treball, i a donar-hi resposta amb la 
resolució o la desestimació, fent retorn al ciu-
tadà dins els terminis legals de resolucions i 
reclamacions.

    A anunciar els talls de carrers, talls en 
guals d’entrada de vehicles, per motius de 
manteniment i de millora amb una antel·lació 
de 24hores com a mínim. En funció de la 
transcendència de la via afectada, la comu-
nicació es farà a través de web municipal, a 
través de xarxes socials (twitter @aj_vic i @
gurbanavic), d’anuncis als diaris o de noti-
ficació a través de bustiada als veïns i co-
merços.

Com mesurem la qualitat?

A través dels següents 4 indicadors de se-
guiment que, es publicaran al web municipal 
semestralment, es permet comprovar el grau 
d’acompliment dels compromisos de qualitat 
assumits. 

•	 Percentatge d’ordres de treball ateses i 
tramitades durant el semestre. 

•	 (Nº ordres de treball prioritàries al se-
mestre ateses abans de 24h /  Nº ordres 
de treball prioritàries rebudes al semes-
tre ) x 100.

•	 (Nº ordres de treball urgents al semestre 
ateses abans de 10 dies / Nº ordres de 
treball urgents rebudes al semestre ) x 
100.

•	 (Nº ordres de treball sense caràcter 
d’urgència al semestre ateses abans 
de 3 mesos  / Nº ordres de treball sense 
caràcter d’urgència rebudes al semes-
tre) x 100.



ANNEX VI 

 
DOCUMENTS BÀSICS D’OBRES MENORS A VIA PÚBLICS I EDIFICIS MUNICIPALS 
DE L’ÀREA DE MANTENIMENT DE L’AJUNTAMENT DE VIC 
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signatura del tècnic data

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA
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fotografies

projecte

altres
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mant. Correctiu
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millora

obra nova

REUNIONS PRÈVIES AMB DF 

criteris constructius

calendarització i marcatge de prioritats

encomanes de material (previsió)

equips i eines necessàries

ACTE DE REPLANTEIG / MARCATGE ACTUACIONS

data

operari interlocutor

SEGUIMENT DE L'EXECUCIÓ (anotacions d'incidències)

PRESA DE DECISIONS INSITU I CANVIS EN L'EXECUCIÓ

TANCAMENT DE L'OBRA

signatura del tècnic data

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

plànols / croquis

fotografies

projecte

altres



ANNEX VII 

 
FULLS DE COMUNICAT DE TREBALL DIÀRI I SETMANAL DE L’ÀREA DE 
MANTENIMENT DE L’AJUNTAMENT DE VIC 
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ANNEX VIII 

 
CAS 1: REFFORMA DE LA PLAÇA ÀNGEL CUSTODI, PRESSUPOST,  PLÀNOLS 
DEL PROJECTE I ORDRE DE TREBALL DEL GIMM 



PRESSUPOST REFORMA  DE LA PLAÇA DE L´ÀNGEL CUSTODI

OPCIÓ B  ( ELEVANT PAS VIANANTS)

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST  REFORMA PLAÇA01
CAPÍTOL DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 2)

31,9005,31 169,39

2 F2193J06 m Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 3)

31,9005,66 180,55

3 F2194AF5 m2 Demolició de paviment de formigó inclòs tires de vorada de
formigó de 100x8x8 cm, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i part
proporcional de compressor per demolir vores de límits i càrrega
sobre camió (P - 4)

77,6008,26 640,98

4 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins
a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió (P - 5)

17,5209,15 160,31

5 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 7)

35,7004,99 178,14

6 F2194U22 m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de
fins a 2 m d'amplària amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
(P - 6)

1,2004,05 4,86

7 F219GUAL m2 Demolició de gual de granet col.locat sobre base de formigó de
20 cm de gruix, amb mitjans manuals i mecànics intentant
recuperar les peces i carregar-les sobre palet i tranportar-les a
magatzem municipal. (P - 8)

3,84053,08 203,83

8 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 34)

40,7505,06 206,20

9 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de
maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 9)

5,0007,98 39,90

10 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor (P - 10)

1,00018,42 18,42

11 F21QQBUS u Retirada de plataforma de formigó parada bus composta per tres
plataformes de 300x135 cm i reixa articulada de 45 cm d'ample,
càrrega sobre camió grua, transport a nova ubicació i descàrrega
i muntatge a nova ubicació. (P - 11)

1,000378,27 378,27

12 F21QSENY u Desmuntatge de senyal de trànsit format per suport i senyals
fixades, amb trasllat a magatzem municipal les que no s'aprofitent
i enmagatzematge a obra les que s'aprofiten. (P - 12)

3,00018,42 55,26

13 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat inclou ma d'obra per treballs prop
serveis públics i localitació. (P - 13)

3,92014,98 58,72

14 H222RASA m3 Excavació de rasa per a encaix de vorada realtizada en paviment
d'aglomerat ,amb retroexcavadora i martell trencador i càrrega
mecànica sobre camió. (P - 35)

1,67422,72 38,03

15 F2R54267 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 14)

38,5116,60 254,17

16 F2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 15)

38,51126,53 1.021,70

Euro



PRESSUPOST REFORMA  DE LA PLAÇA DE L´ÀNGEL CUSTODI

OPCIÓ B  ( ELEVANT PAS VIANANTS)

PRESSUPOST Pàg.: 2

CAPÍTOLTOTAL 01.01 3.608,73

OBRA PRESSUPOST  REFORMA PLAÇA01
CAPÍTOL PAVIMENTS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F961A8GA m Vorada recta de pedra granítica escairada, serrada
mecànicament i flamejada, de 20x25 cm, col·locada sobre base
de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter (P - 17)

33,90064,95 2.201,81

2 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (P - 19)

2,552112,93 288,20

3 F974V010 m Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de
color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter de ciment
1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 20)

24,30016,25 394,88

4 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 16)

6,703103,74 695,37

5 F9E1F10H m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe
1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P -
22)

4,50049,18 221,31

6 F9E1510G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a,
preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de ciment pòrtland (P - 21)

6,00039,23 235,38

7 F9G144B4 m3 Paviment de formigó sense additius HA-30/B/20/I+E de
consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm,
escampat amb transport interior manual, estesa i vibratge manual
i acabat remolinat manual (P - 23)

11,522182,90 2.107,37

8 F9Z4AA15 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5
mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 25)

71,6403,86 276,53

9 F965TAUL m Vorada recta tipus tauló de peces de formigó, empotrada en
paviment de formigó, amb secció de 8x8 cm, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter M-5 (P - 18)

19,35033,51 648,42

10 F9H112E1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf BC50/70 D (D-12), amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític,
estesa i compactada (P - 24)

5,15581,49 420,08

CAPÍTOLTOTAL 01.02 7.489,35

OBRA PRESSUPOST  REFORMA PLAÇA01
CAPÍTOL SANEJAMENT03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FD5J4F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 32)

3,00093,93 281,79

2 FD5ZAFC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 755x250x70 mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb
morter (P - 33)

3,00074,52 223,56

3 ED7FT350 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a 14,00069,09 967,26

Euro



PRESSUPOST REFORMA  DE LA PLAÇA DE L´ÀNGEL CUSTODI

OPCIÓ B  ( ELEVANT PAS VIANANTS)

PRESSUPOST Pàg.: 3

sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4kN/m2) de
rididesa anular, segons PNE-PREN 13476-1, per a unió el·làstica
amb anella elastomèrica, formigonat amb dau de formigó de
0,40x0m40m, amb part proporcional de peces per formació de
girs i sifò (Cotzes 90º i 45º) connectat a tub existent. Inclou
treballs preparació unió i connexió a tub existent. (P - 1)

CAPÍTOLTOTAL 01.03 1.472,61

OBRA PRESSUPOST  REFORMA PLAÇA01
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada
(P - 27)

20,0001,19 23,80

2 FBA15110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre de color groc o blau,
amb màquina autopropulsada (P - 26)

7,0000,97 6,79

3 FBA22511 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 30 cm,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual (P - 29)

7,4002,87 21,24

4 FBA22311 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 50 cm,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual (P - 28)

20,0004,54 90,80

5 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes o figures superficials, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual. Amidament superfície rectangle exterior. (P - 30)

9,05012,03 108,87

6 FBBZRECO u Col.locació de suport d'alumini de recuperació. (P - 31) 3,00040,55 121,65

CAPÍTOLTOTAL 01.04 373,15

OBRA PRESSUPOST  REFORMA PLAÇA01
CAPÍTOL VARIS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQU1SEGU u Despeses de seguretat i salut; proteccions col.lectives,
proteccions individuals, equipaments d'obra , formació dels
treballsdors, vigilància de la salut, recurs preventiu, redacció pla
de seguretat, ... (P - 36)

1,000306,76 306,76

CAPÍTOLTOTAL 01.05 306,76

Euro



PRESSUPOST REFORMA  DE LA PLAÇA DE L´ÀNGEL CUSTODI

OPCIÓ B  ( ELEVANT PAS VIANANTS)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

13.250,60PRESSUPOST D'EXECUCIÓ

1.722,5813 % DESPESES GENERALS SOBRE 13.250,60............................................................................

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 13.250,60............................................................................... 795,04

Subtotal 15.768,22

21 % IVA SOBRE 15.768,22............................................................................................................... 3.311,33

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 19.079,55€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( DINOU MIL SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS )

Vic, 30 de setembre de 2013

Per l´Oficina Tècnica Municipal                          L´Alcalde
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Descr. OT: ampliació de vorera de la plaça àngel custodi (segons projecte miquel autet)

Familia: Pavimentació Data obert.- tanc.: 10/01/2014 -
Responsable: Santi Garolera Codi Incidència:
Area: Via Publica Rebut per: Emma La Salle Botey

Importància: Normal Declarant: Miquel Autet ( Casa Masferrer)

Localització: ÀNGEL CUSTODI, PL DE L'
Zona:
Client: MANTENIMENT VIC Intern
Tipus client: Intern
Comentaris:

Factures a Clients Factures/albarans de Proveïdors
nºfactura Import IVA Total nºfactura Import IVA Total

.

.
Materials (agrupat per materials)

Preu Quantitat Total

TOTAL

Mà d'obra (agrupat per treballs)
Pers. Preu Quantitat Total

Senyalització per obres
13/01/2014: 07:00 - 09:30 · Vicenç · Josep

AM Oficial 2 17,23 5,00 86,15
07/02/2014: 07:00 - 09:30 · Josep · Vicenç

AM Oficial 2 17,23 5,00 86,15
10,00 172,30

Obrir vorera per obres
14/01/2014: 07:00 - 09:30 · Josep · Vicenç

AM Oficial 2 17,23 5,00 86,15
14/01/2014: 10:30 - 12:00 · Josep · Vicenç

AM Oficial 2 17,23 3,00 51,69
14/01/2014: 12:00 - 15:00 · Josep · Vicenç

AM Oficial 2 17,23 6,00 103,38
27/01/2014: 07:00 - 09:30 · Vicenç

AM Oficial 1 17,23 2,50 43,08
27/01/2014: 10:00 - 15:00 · Vicenç

AM Oficial 1 17,23 5,00 86,15
30/01/2014: 10:00 - 14:00 · Joan

AM Oficial 1 17,23 0,00 0,00
03/02/2014: 07:00 - 15:00 · Josep · Vicenç

AM Oficial 2 17,23 16,00 275,68
04/02/2014: 07:00 - 19:00 · Joan · Vicenç

AM Oficial 2 17,23 20,00 344,60
05/02/2014: 07:00 - 15:00 · Josep · Vicenç

AM Oficial 2 17,23 16,00 275,68
06/02/2014: 07:00 - 15:00 · Vicenç

AM Oficial 1 17,23 8,00 137,84
07/02/2014: 10:00 - 15:00 · Vicenç · Josep

AM Oficial 2 17,23 10,00 172,30
10/02/2014: 07:00 - 09:30 · Josep · Vicenç

AM Oficial 2 17,23 5,00 86,15
96,50 1662,70

Fer un gual
15/01/2014: 07:00 - 09:30 · Vicenç

AM Oficial 1 17,23 2,50 43,08
15/01/2014: 10:00 - 15:00 · Vicenç

AM Oficial 1 17,23 5,00 86,15
7,50 129,23

treure runa
27/01/2014: 10:00 - 11:00 · Joan

AM Oficial 1 17,23 1,00 17,23
1,00 17,23

instal.alció de mobiliari i senyals
04/02/2014: 11:00 - 14:30 · Jordi

AM Oficial 1 17,23 3,50 60,30
08/02/2014: 08:30 - 09:30 · Andreu · Joan

AM Oficial 2 17,23 2,00 34,46
10/02/2014: 11:00 - 15:00 · Josep · Vicenç

AM Oficial 2 17,23 8,00 137,84
13,50 232,60

Desplaçar plataforma bus
13/01/2014: 10:00 - 15:00 · Josep · Vicenç

AM Oficial 2 17,23 10,00 172,30
10,00 172,30

Viatges de material
16/01/2014: 14:00 - 15:00 · Andreu

AM Oficial 1 17,23 1,00 17,23
20/01/2014: 16:00 - 17:00 · Vicenç · Josep · Fernando
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AM Oficial 3 17,23 1,00 17,23
20/01/2014: 17:30 - 19:30 · Vicenç · Josep · Fernando

AM Oficial 3 17,23 3,00 51,69
21/01/2014: 10:00 - 11:00 · Vicenç · Josep

AM Oficial 2 17,23 2,00 34,46
23/01/2014: 08:30 - 09:30 · Fernando · Josep · Vicenç

AM Oficial 3 17,23 2,00 34,46
27/01/2014: 18:00 - 18:30 · Andreu · Josep · Vicenç

AM Oficial 3 17,23 1,00 17,23
29/01/2014: 08:30 - 09:30 · Marta

AM Oficial 1 17,23 1,00 17,23
30/01/2014: 07:00 - 08:00 · Vicenç · Josep

AM Oficial 2 17,23 2,00 34,46
30/01/2014: 16:00 - 17:30 · Marta · Vicenç · Josep

AM Oficial 3 17,23 3,00 51,69
03/02/2014: 13:00 - 14:00 · Josep

AM Oficial 1 17,23 1,00 17,23
05/02/2014: 13:00 - 15:00 · Josep · SC Pla d'Ocupació

AM Oficial 1 17,23 2,00 34,46
S Serveis 1 0,00 1,50 0,00

07/02/2014: 12:00 - 14:00 · Josep
AM Oficial 1 17,23 2,00 34,46

22,50 361,83
Col·locar peces de "bordillo"
16/01/2014: 07:00 - 09:30 · Vicenç · Josep

AM Oficial 2 17,23 5,00 86,15
16/01/2014: 12:00 - 15:00 · Josep · Vicenç

AM Oficial 2 17,23 6,00 103,38
17/01/2014: 07:00 - 09:30 · Josep · Vicenç

AM Oficial 2 17,23 5,00 86,15
29/01/2014: 07:00 - 09:30 · Josep · Josep

AM Oficial 2 17,23 5,00 86,15
04/02/2014: 11:00 - 13:00 · Josep

AM Oficial 1 17,23 2,00 34,46
23,00 396,29

Col·locar peces de rigola
17/01/2014: 10:00 - 15:00 · Vicenç · Josep

AM Oficial 2 17,23 10,00 172,30
20/01/2014: 07:00 - 09:30 · Vicenç · Fernando · Josep

AM Oficial 3 17,23 5,00 86,15
20/01/2014: 10:00 - 15:00 · Fernando · Josep · Vicenç

AM Oficial 3 17,23 10,00 172,30
23/01/2014: 07:00 - 08:30 · Vicenç · Josep · Fernando

AM Oficial 3 17,23 3,00 51,69
23/01/2014: 10:00 - 15:00 · Fernando · Vicenç · Josep

AM Oficial 3 17,23 10,00 172,30
24/01/2014: 18:30 - 19:30 · Josep · Fernando

AM Oficial 2 17,23 2,00 34,46
25/01/2014: 08:00 - 09:30 · Fernando · Josep

AM Oficial 2 17,23 3,00 51,69
25/01/2014: 10:00 - 11:00 · Fernando · Josep

AM Oficial 2 17,23 2,00 34,46
45,00 775,35

Col·locar i fer 3 embornals
21/01/2014: 07:00 - 09:30 · Josep · Vicenç

AM Oficial 2 17,23 5,00 86,15
21/01/2014: 11:00 - 15:00 · Josep · Vicenç

AM Oficial 2 17,23 8,00 137,84
22/01/2014: 07:00 - 09:30 · Fernando · Josep

AM Oficial 2 17,23 2,50 43,08
28/01/2014: 07:00 - 09:30 · Joan

AM Oficial 1 17,23 2,50 43,08
28/01/2014: 10:00 - 15:00 · Joan

AM Oficial 1 17,23 5,00 86,15
29/01/2014: 10:00 - 15:00 · Josep

AM Oficial 1 17,23 5,00 86,15
31/01/2014: 07:00 - 09:30 · Josep · Vicenç

AM Oficial 2 17,23 5,00 86,15
33,00 568,60

Formigonar vorera
24/01/2014: 07:00 - 09:30 · Josep · Fernando · Vicenç · SC Pla d'Ocupació

AM Oficial 3 17,23 5,00 86,15
S Serveis 1 0,00 0,50 0,00

24/01/2014: 10:00 - 15:00 · Josep · Fernando
AM Oficial 2 17,23 5,00 86,15

24/01/2014: 12:00 - 15:00 · Vicenç · SC Pla d'Ocupació
AM Oficial 1 17,23 3,00 51,69
S Serveis 1 0,00 0,00 0,00

13,50 223,99
Obra civil
30/01/2014: 08:00 - 09:30 · Vicenç · Josep

AM Oficial 2 17,23 3,00 51,69
30/01/2014: 10:00 - 15:00 · Josep · Vicenç

Sense codi d'oferta
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AM Oficial 2 17,23 10,00 172,30
31/01/2014: 10:00 - 19:30 · Josep · Vicenç

AM Oficial 2 17,23 14,00 241,22
27,00 465,21

TOTAL 302,50 5177,63

Recursos (agrupat per treballs)
Preu Quantitat Total

Senyalització per obres
13/01/2014 07:00 09:30 Opel Combo-C 3500 DFV 0,00 2,50 0,00

0,00
Obrir vorera per obres
27/01/2014 07:00 09:30 Dumper Multit B-55192-VE 0,00 2,50 0,00
27/01/2014 10:00 15:00 Dumper Multit B-55192-VE 0,00 5,00 0,00
30/01/2014 10:00 14:00 Citroën C15 Re B-4920-MF 0,00 4,00 0,00

0,00
Fer un gual
15/01/2014 07:00 09:30 Opel Combo-C 3500 DFV 0,00 2,50 0,00
15/01/2014 10:00 15:00 Opel Combo-C 3500 DFV 0,00 5,00 0,00

0,00
treure runa
27/01/2014 10:00 11:00 Citroën C15 Re B-4920-MF 0,00 1,00 0,00

0,00
Desplaçar plataforma bus
13/01/2014 10:00 15:00 Opel Combo-C 3500 DFV 0,00 5,00 0,00

0,00
Viatges de material
23/01/2014 08:30 09:30 Opel Combo-C 3500 DFV 0,00 1,00 0,00
27/01/2014 18:00 18:30 Nissan Grua 6174-GPR 0,00 0,50 0,00
30/01/2014 07:00 15:00 Opel Combo-C 3500 DFV 0,00 0,00 0,00
30/01/2014 16:00 17:30 Camió grua Nissan 0,00 1,50 0,00
30/01/2014 16:00 17:30 Camió grua Nissan 0,00 1,50 0,00
30/01/2014 16:00 17:30 Camió grua Nissan 0,00 1,50 0,00

0,00
Col·locar peces de "bordillo"
16/01/2014 07:00 09:30 Opel Combo-C 3500 DFV 0,00 2,50 0,00
16/01/2014 12:00 15:00 Opel Combo-C 3500 DFV 0,00 3,00 0,00
17/01/2014 07:00 09:30 Opel Combo-C 3500 DFV 0,00 2,50 0,00
29/01/2014 07:00 09:30 Opel Combo-C 3500 DFV 0,00 2,50 0,00

0,00
Col·locar peces de rigola
17/01/2014 10:00 15:00 Opel Combo-C 3500 DFV 0,00 5,00 0,00
20/01/2014 07:00 17:00 Opel Combo-C 3500 DFV 0,00 10,00 0,00
20/01/2014 17:00 19:30 Nissan Trade B-4563-PW 0,00 2,00 0,00
23/01/2014 07:00 08:30 Opel Combo-C 3500 DFV 0,00 1,50 0,00
23/01/2014 10:00 15:00 Opel Combo-C 3500 DFV 0,00 5,00 0,00
24/01/2014 18:30 19:30 Opel Combo-C 3500 DFV 0,00 1,00 0,00
25/01/2014 08:00 09:30 Nissan Trade B-4563-PW 0,00 1,50 0,00
25/01/2014 10:00 11:00 Nissan Trade B-4563-PW 0,00 1,00 0,00

0,00
Col·locar i fer 3 embornals
21/01/2014 07:00 09:30 Opel Combo-C 3500 DFV 0,00 2,50 0,00
21/01/2014 10:00 11:00 Nissan Grua 6174-GPR 0,00 1,00 0,00
21/01/2014 11:00 15:00 Opel Combo-C 3500 DFV 0,00 4,00 0,00
22/01/2014 07:00 10:00 Opel Combo-C 3500 DFV 0,00 3,00 0,00
22/01/2014 16:00 17:00 Nissan L-80 B-6745-MC 0,00 1,00 0,00
22/01/2014 18:00 19:30 Opel Combo-C 3500 DFV 0,00 1,50 0,00
28/01/2014 07:00 09:30 Citroën C15 Re B-4920-MF 0,00 2,50 0,00
28/01/2014 10:00 15:00 Citroën C15 Re B-4920-MF 0,00 5,00 0,00
29/01/2014 10:00 15:00 Opel Combo-C 3500 DFV 0,00 5,00 0,00
31/01/2014 07:00 09:30 Opel Combo-C 3500 DFV 0,00 2,50 0,00
31/01/2014 07:00 09:30 Opel Combo-C 3500 DFV 0,00 2,50 0,00
31/01/2014 07:00 09:30 Opel Combo-C 3500 DFV 0,00 2,50 0,00
31/01/2014 07:00 09:30 Opel Combo-C 3500 DFV 0,00 2,50 0,00

0,00
Formigonar vorera
24/01/2014 07:00 09:30 Opel Combo-C 3500 DFV 0,00 2,50 0,00
24/01/2014 07:00 09:30 Opel Combo-C 3500 DFV 0,00 2,50 0,00
24/01/2014 07:00 09:30 Opel Combo-C 3500 DFV 0,00 2,50 0,00
24/01/2014 07:00 09:30 Opel Combo-C 3500 DFV 0,00 2,50 0,00
24/01/2014 07:00 09:30 Opel Combo-C 3500 DFV 0,00 2,50 0,00
24/01/2014 10:00 15:00 Opel Combo-C 3500 DFV 0,00 5,00 0,00
24/01/2014 10:00 15:00 Opel Combo-C 3500 DFV 0,00 5,00 0,00
24/01/2014 12:00 15:00 Opel Combo-C 3500 DFV 0,00 3,00 0,00
24/01/2014 12:00 15:00 Opel Combo-C 3500 DFV 0,00 3,00 0,00

0,00
Obra civil
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31/01/2014 07:00 19:30 Opel Combo-C 3500 DFV 0,00 12,50 0,00

0,00

TOTAL 0,00

TOTAL GENERAL 5177,63

Sense codi d'oferta
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ANNEX IX 

 
CAS 2: REFFORMA DE LA VORERA DEL C. ARQUEBISBE ALEMANY N.30: 
PRESSUPOST,  PLÀNOLS DEL PROJECTE I ORDRE DE TREBALL DEL GIMM 

 



PRESSUPOST MODIFICACIÓ VORERA CARRER ARQUEBISBE ALEMANY DAVANT NÚM.30

GENER DE 2014

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA MODIFICACIÓ VORERA01
CAPÍTOL ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses ,
formigó, pedra,... fins a una fondària de 20 cm (P - 15)

55,8003,46 193,07

2 F2194U22 m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de
15 cm de formigó , de fins a 2 m d'amplària amb mitjans mecànics
i càrrega sobre camió (P - 2)

1,60021,38 34,21

3 F2194JK1 m2 Demolició de paviment de peces prefabricades de 40x40x5 amb
base formigó de 15 cm de gruix, de fins a 25 cm de gruix total i
fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P -
1)

25,20014,87 374,72

4 F219LLIN m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de
15 cm de formigó , en forma de regata per insertar rigola de 15
cm ample amb mitjans mecànics i manuals i càrrega sobre camió
(P - 3)

0,90073,46 66,11

5 F2R54239 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 4)

9,5208,05 76,64

6 F2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)

10,15020,67 209,80

CAPÍTOLTOTAL 01.01 954,55

OBRA MODIFICACIÓ VORERA01
CAPÍTOL PAVIMENTS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F9B1U010 m2 Paviment de llambordes basàltiques de 18x12x15 cm, de
recuperació, col·locats amb base de formigó sec HM-20/S/10/I i
rejuntat amb morter de ciment 1:3, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de ciment (P - 8)

25,20077,02 1.940,90

2 F9E1S01H m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de
20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta (P - 9)

2,00040,12 80,24

3 F9F5UB10 m2 Paviment de peces prefabricades de formigo tipus vibrazolit
Petreo color SN4 o similar de 40x40 cm i 5 cm de gruix, en
voreres de més d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.
 (P - 10)

0,96040,46 38,84

4 F97433EA m Banda de 15 cm d'amplària de Rigoles amb peces de morter de
ciment de color blanc, de 20x20x8 cm tallades a ample 15 cm i
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc
(P - 7)

11,00015,46 170,06

5 F9365A11 m3 Base de formigó HM-20/S/10/I, de consistència seca i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 6)

0,00073,29 0,00

CAPÍTOLTOTAL 01.02 2.230,04

OBRA MODIFICACIÓ VORERA01
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

Euro



PRESSUPOST MODIFICACIÓ VORERA CARRER ARQUEBISBE ALEMANY DAVANT NÚM.30

GENER DE 2014

PRESSUPOST Pàg.: 2

1 FBBZTUAL m Suport de tub d'alumini acanalat diàmetre 80 mm, col·locat a terra
formigonat (P - 14)

1,00048,71 48,71

2 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de rectangular
per a text, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 13)

1,00076,98 76,98

3 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60
cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament,
amb rotulació de text inclosa. (P - 12)

2,00062,44 124,88

4 FBA15110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 11)

24,0000,73 17,52

CAPÍTOLTOTAL 01.03 268,09

OBRA MODIFICACIÓ VORERA01
CAPÍTOL VARIS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H121ESS1 PA Despeses de seguretat i salut; redacció pla de seguretat, equips
de protecció individual, proteccions col.lectives, instal.lacions
d'higiene i benestar, formació dels treballadors, vigilància de la
salut dels treballadors, recurs preventiu,... (P - 16)

1,000300,00 300,00

CAPÍTOLTOTAL 01.04 300,00

Euro



PRESSUPOST MODIFICACIÓ VORERA CARRER ARQUEBISBE ALEMANY DAVANT NÚM.30

GENER DE 2014

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

3.752,68PRESSUPOST D'EXECUCIÓ

13,00DESPESES GENERALS....................................................................................................................

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 3.752,68................................................................................. 225,16

Subtotal 3.990,84

21 % IVA SOBRE 3.990,84................................................................................................................. 838,08

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 4.828,92€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( QUATRE MIL VUIT-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS )
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Descr. OT: Modificació entrada pàrquing Arquebisbe Alemany

Familia: Pavimentació Data obert.- tanc.: 08/07/2014 -
Responsable: Santi Garolera Codi Incidència:
Area: Via Publica Rebut per: Emma La Salle Botey

Importància: Normal Declarant: Santi Garolera ( Àrea de Manteniment)

Localització: ARQUEBISBE ALEMANY, C. DE L'
Zona:
Client: MANTENIMENT VIC Intern
Tipus client: Intern
Comentaris:

Factures a Clients Factures/albarans de Proveïdors
nºfactura Import IVA Total nºfactura Import IVA Total

.

.
Materials (agrupat per materials)

Preu Quantitat Total

TOTAL

Mà d'obra (agrupat per treballs)
Pers. Preu Quantitat Total

Obrir paviment amb maquinària
08/07/2014: 07:00 - 09:30 · Joan · Andreu

AM Oficial 2 17,23 5,00 86,15
08/07/2014: 10:00 - 15:00 · Andreu · Joan

AM Oficial 2 17,23 10,00 172,30
08/07/2014: 16:00 - 19:30 · Joan

AM Oficial 1 17,23 3,50 60,30
11/07/2014: 10:00 - 15:00 · Joan · SC mesures penals

AM Oficial 1 17,23 5,00 86,15
S Serveis 1 0,00 3,00 0,00

14/07/2014: 07:00 - 09:30 · Joan · SC mesures penals
AM Oficial 1 17,23 2,50 43,08
S Serveis 1 0,00 2,50 0,00

14/07/2014: 10:00 - 15:00 · Joan · SC mesures penals
AM Oficial 1 17,23 5,00 86,15
S Serveis 1 0,00 3,00 0,00

39,50 534,13
Col·locar lloses
09/07/2014: 10:00 - 15:00 · Joan

AM Oficial 1 17,23 5,00 86,15
09/07/2014: 13:00 - 15:00 · Josep

AM Oficial 1 17,23 2,00 34,46
09/07/2014: 16:00 - 19:30 · Joan

AM Oficial 1 17,23 3,50 60,30
10/07/2014: 07:00 - 09:30 · Joan · SC mesures penals

AM Oficial 1 17,23 2,50 43,08
S Serveis 1 0,00 2,50 0,00

17/07/2014: 10:00 - 15:00 · Josep · Joan · SC Pla d'Ocupació
AM Oficial 2 17,23 10,00 172,30
S Serveis 1 0,00 4,50 0,00

30,00 396,29
triar adoquins
10/07/2014: 07:00 - 09:30 · Josep

AM Oficial 1 17,23 2,50 43,08
10/07/2014: 10:00 - 15:00 · Joan · SC mesures penals

AM Oficial 1 17,23 5,00 86,15
S Serveis 1 0,00 3,00 0,00

10/07/2014: 13:30 - 15:00 · Andreu
AM Oficial 1 17,23 1,50 25,84

11/07/2014: 07:00 - 09:30 · Joan · SC mesures penals
AM Oficial 1 17,23 2,50 43,08
S Serveis 1 0,00 2,50 0,00

16/07/2014: 10:00 - 15:00 · Josep · Joan · SC mesures penals
AM Oficial 2 17,23 10,00 172,30
S Serveis 1 0,00 3,00 0,00

10/11/2014: 07:00 - 09:30 · Joan · SC mesures penals
AM Oficial 1 17,23 2,50 43,08
S Serveis 1 0,00 2,50 0,00

10/11/2014: 10:00 - 15:00 · Joan · SC mesures penals
AM Oficial 1 17,23 5,00 86,15
S Serveis 1 0,00 3,00 0,00

43,00 499,68
tanques i senyalització
08/07/2014: 14:00 - 15:00 · Josep

AM Oficial 1 17,23 1,00 17,23
14/07/2014: 13:00 - 15:00 · Josep

AM Oficial 1 17,23 2,00 34,46
3,00 51,69

Àrea de Manteniment - Control
Valoració OT

T14PA0228

30/03/2015 18:29 - Pàgina 1 de 2



transport material
11/07/2014: 14:00 - 15:00 · Josep

AM Oficial 1 17,23 1,00 17,23
14/07/2014: 14:00 - 15:00 · Marta · Josep

AM Oficial 2 17,23 2,00 34,46
14/07/2014: 16:00 - 19:30 · Marta · Josep

AM Oficial 2 17,23 3,50 60,30
15/07/2014: 07:00 - 09:30 · Josep · Joan

AM Oficial 2 17,23 5,00 86,15
15/07/2014: 10:00 - 15:00 · Josep · Joan

AM Oficial 2 17,23 10,00 172,30
17/07/2014: 07:00 - 09:30 · Josep

AM Oficial 1 17,23 2,50 43,08
18/07/2014: 08:00 - 09:30 · Josep · Andreu

AM Oficial 2 17,23 3,00 51,69
18/07/2014: 10:00 - 11:30 · Josep

AM Oficial 1 17,23 1,50 25,84
28,50 491,05

gestió i informació
09/07/2014: 07:00 - 09:30 · Joan

AM Oficial 1 17,23 2,50 43,08
10/07/2014: 11:00 - 15:00 · Josep

AM Oficial 1 17,23 4,00 68,92
11/07/2014: 18:30 - 19:00 · Fernando · Carles

AM Oficial 1 17,23 0,50 8,62
AM Operari 1 15,30 0,50 7,65

7,50 128,27
Obres modificació entrada parquing
16/07/2014: 07:00 - 09:30 · Joan · Josep · SC mesures penals

AM Oficial 2 17,23 5,00 86,15
S Serveis 1 0,00 2,50 0,00

17/07/2014: 07:00 - 09:30 · Joan · Josep · SC Pla d'Ocupació
AM Oficial 2 17,23 5,00 86,15
S Serveis 1 0,00 2,50 0,00

17/07/2014: 14:00 - 15:00 · Josep
AM Oficial 1 17,23 1,00 17,23

18/07/2014: 07:00 - 09:30 · Joan · Josep · SC Pla d'Ocupació
AM Oficial 2 17,23 5,00 86,15
S Serveis 1 0,00 2,50 0,00

18/07/2014: 10:00 - 15:00 · Josep · Joan · SC Pla d'Ocupació
AM Oficial 2 17,23 10,00 172,30
S Serveis 1 0,00 4,50 0,00

38,00 447,98

TOTAL 189,50 2549,09

Recursos (agrupat per treballs)
Preu Quantitat Total

Obrir paviment amb maquinària
08/07/2014 07:00 19:30 Citroën C15 Re B-4920-MF 0,00 12,50 0,00
14/07/2014 07:00 15:00 Citroën C15 Re B-4920-MF 0,00 8,00 0,00

0,00
Col·locar lloses
10/07/2014 07:00 15:00 Citroën C15 Re B-4920-MF 0,00 8,00 0,00

0,00
triar adoquins
10/07/2014 07:00 15:00 Nissan Grua 6174-GPR 0,00 8,00 0,00
11/07/2014 07:00 15:00 Citroën C15 Re B-4920-MF 0,00 8,00 0,00
10/11/2014 07:00 15:00 Citroën C15 Re B-4920-MF 0,00 8,00 0,00

0,00
transport material
15/07/2014 07:00 15:00 Citroën C15 Re B-4920-MF 0,00 8,00 0,00
17/07/2014 07:00 19:30 Nissan Grua 6174-GPR 0,00 12,50 0,00

0,00
gestió i informació
09/07/2014 07:00 19:30 Citroën C15 Re B-4920-MF 0,00 12,50 0,00

0,00
Obres modificació entrada parquing
16/07/2014 07:00 15:00 Citroën C15 Re B-4920-MF 0,00 8,00 0,00
17/07/2014 07:00 15:00 Citroën C15 Re B-4920-MF 0,00 8,00 0,00
18/07/2014 07:00 15:00 Citroën C15 Re B-4920-MF 0,00 8,00 0,00

0,00

TOTAL 0,00

TOTAL GENERAL 2549,09

Sense codi d'oferta
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ANNEX X 

 
CAS 3: REFFORMA DE LES PLANTES 1, 2 I 3 DE LA FARINERA: PRESSUPOST, I 
PLÀNOLS DEL PROJECTE. 

 



Projecte de millora de les aules i despatxos de les plantes 1a, 2a i 3a de la Farinera.

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST  MILLORESPLANTESFARINERA01
CAPÍTOL FASE A- FEINES DE PALETA, LLAUNER, FUSTER I PINTOR01
TITOL 3 PALETERIA01
CAPÍTOL PLANTA PRIMERA01
SUBCAPÍTOL PALETERIA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K21635PL m2 Enderroc d'envà de plaques de guix laminat 10 cm de gruix, amb
mitjans manuals, inclou el desmuntatge de l'estructura auxiliar i
treure l'aïllament, amb càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor, (P - 54)

65,3607,48 488,89

2 K2R54267 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 58)

8,7625,35 46,88

3 K2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 59)

8,76220,83 182,51

4 K652KA4DHI9Q m2 Envà acústic de plaques de guix laminat format per estructura
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb
un gruix total de l'envà de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48
mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa a cada cara,
placa tipus cleaneo de Knauf o equivalent de 12,5 mm de gruix,
fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de
resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W ref. 13949 de la serie Envà
sec, divisoris d'ISOVER (P - 62)

130,65063,51 8.297,58

5 REPAR ut Reparació fals sostre a la zona de tubs de fusta (P - 66) 1,000180,00 180,00

6 REPAR003 ut Ajuts de paleteria a industrials (P - 68) 1,000250,00 250,00

7 K218A410 m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 56)

70,9005,34 378,61

8 K4435111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra (P - 61)

385,0001,47 565,95

9 K442502C kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements
d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller
i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
cargols (P - 60)

50,0001,62 81,00

10 K8443220 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A),
per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb
entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils
col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim (P - 63)

70,90058,88 4.174,59

11 KAQDU020 u Fulla batent per a porta interior amb tarja lateral fixa, xapada amb
llistons de fusta de faig per a envernissar, de 35 mm de gruix, de
cares llises i estructura interior de fusta, de 80+80 cm d'amplària i
de 200 cm d'alçària (P - 64)

0,000306,74 0,00

12 L9DRUP10 m2 Reparació puntual (1 a 4 m2) de paviment interior, eliminant les
peces trencades, i el morter de base, i refent el paviment amb
rajola de gres existent, col·locat a truc de maceta amb morter
adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888), i transport de runa fins a camió o contenidor (P
- 65)

4,00052,81 211,24

13 K21635TT ml Desmuntatge de coronament dels envans amb mitjans manuals i 67,9002,03 137,84

EUR



Projecte de millora de les aules i despatxos de les plantes 1a, 2a i 3a de la Farinera.

PRESSUPOST Pàg.: 2

càrrega.   (P - 55)

14 EAU13A20 m2 Envà mòbil monodireccional format per mòduls d'1,2x3,5 m de
dimensions màximes i 71 mm de gruix, amb una massa
superficial 32 kg/m2, perfileria vista d'alumini anoditzat i aïllament
interior de llana de roca, acabat exterior amb taulell de melamina,
mecanismes de fixació i alliberament manuals, junts acústics
verticals i sistema corredís amb carril superior sense guia inferior,
col·locat (P - 4)

19,440421,65 8.196,88

15 EVALVULA10 ut Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN
13162 de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W,
amb recobriment exterior de paper kraft d'alumini, malla de reforç
i recobriment interior de paper kraft-alumini ref. 52296 de la serie
Conductes Climaver d'ISOVER. Inclou trasdosar el conducte i fer
els encaixos de les reixes amb pladur tal i com indiqui la DF de
l'obra (P - 32)

125,00068,00 8.500,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01.01.01 31.691,97

OBRA PRESSUPOST  MILLORESPLANTESFARINERA01
CAPÍTOL FASE A- FEINES DE PALETA, LLAUNER, FUSTER I PINTOR01
TITOL 3 PALETERIA01
CAPÍTOL PLANTA SEGONA02
SUBCAPÍTOL PALETERIA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K21635PL m2 Enderroc d'envà de plaques de guix laminat 10 cm de gruix, amb
mitjans manuals, inclou el desmuntatge de l'estructura auxiliar i
treure l'aïllament, amb càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor, (P - 54)

20,0007,48 149,60

2 K2R54267 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 58)

5,4385,35 29,09

3 K2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 59)

5,43820,83 113,27

4 K652KA4DHI9Q m2 Envà acústic de plaques de guix laminat format per estructura
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb
un gruix total de l'envà de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48
mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa a cada cara,
placa tipus cleaneo de Knauf o equivalent de 12,5 mm de gruix,
fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de
resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W ref. 13949 de la serie Envà
sec, divisoris d'ISOVER (P - 62)

111,50063,51 7.081,37

5 REPAR ut Reparació fals sostre a la zona de tubs de fusta (P - 66) 1,000180,00 180,00

6 REPAR002 ut Treure roda metàl·lica de la paret i tapar el forat. (P - 67) 0,000160,00 0,00

7 REPAR003 ut Ajuts de paleteria a industrials (P - 68) 1,000250,00 250,00

8 K8443220 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A),
per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb
entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils
col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim (P - 63)

94,50058,88 5.564,16

9 K4435111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra (P - 61)

385,0001,47 565,95

EUR



Projecte de millora de les aules i despatxos de les plantes 1a, 2a i 3a de la Farinera.

PRESSUPOST Pàg.: 3

10 K218A410 m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 56)

94,5005,34 504,63

11 K442502C kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements
d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller
i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
cargols (P - 60)

50,0001,62 81,00

12 L9DRUP10 m2 Reparació puntual (1 a 4 m2) de paviment interior, eliminant les
peces trencades, i el morter de base, i refent el paviment amb
rajola de gres existent, col·locat a truc de maceta amb morter
adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888), i transport de runa fins a camió o contenidor (P
- 65)

4,00052,81 211,24

13 K21635TT ml Desmuntatge de coronament dels envans amb mitjans manuals i
càrrega.   (P - 55)

61,0002,03 123,83

14 EAU13A20 m2 Envà mòbil monodireccional format per mòduls d'1,2x3,5 m de
dimensions màximes i 71 mm de gruix, amb una massa
superficial 32 kg/m2, perfileria vista d'alumini anoditzat i aïllament
interior de llana de roca, acabat exterior amb taulell de melamina,
mecanismes de fixació i alliberament manuals, junts acústics
verticals i sistema corredís amb carril superior sense guia inferior,
col·locat (P - 4)

19,440421,65 8.196,88

15 EVALVULA10 ut Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN
13162 de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W,
amb recobriment exterior de paper kraft d'alumini, malla de reforç
i recobriment interior de paper kraft-alumini ref. 52296 de la serie
Conductes Climaver d'ISOVER. Inclou trasdosar el conducte i fer
els encaixos de les reixes amb pladur tal i com indiqui la DF de
l'obra (P - 32)

125,00068,00 8.500,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01.02.01 31.551,02

OBRA PRESSUPOST  MILLORESPLANTESFARINERA01
CAPÍTOL FASE A- FEINES DE PALETA, LLAUNER, FUSTER I PINTOR01
TITOL 3 PALETERIA01
CAPÍTOL PLANTA TERCERA03
SUBCAPÍTOL PALETERIA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K21635PL m2 Enderroc d'envà de plaques de guix laminat 10 cm de gruix, amb
mitjans manuals, inclou el desmuntatge de l'estructura auxiliar i
treure l'aïllament, amb càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor, (P - 54)

167,0257,48 1.249,35

2 K2R54267 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 58)

21,7175,35 116,19

3 K2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 59)

21,71720,83 452,37

4 REPAR ut Reparació fals sostre a la zona de tubs de fusta (P - 66) 1,000180,00 180,00

5 REPAR002 ut Treure roda metàl·lica de la paret i tapar el forat. (P - 67) 0,000160,00 0,00

6 REPAR003 ut Ajuts de paleteria a industrials (P - 68) 1,000250,00 250,00

7 L9DRUP10 m2 Reparació puntual (1 a 4 m2) de paviment interior, eliminant les
peces trencades, i el morter de base, i refent el paviment amb
rajola de gres existent, col·locat a truc de maceta amb morter

4,00052,81 211,24

EUR



Projecte de millora de les aules i despatxos de les plantes 1a, 2a i 3a de la Farinera.

PRESSUPOST Pàg.: 4

adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888), i transport de runa fins a camió o contenidor (P
- 65)

8 EVALVULA10 ut Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN
13162 de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W,
amb recobriment exterior de paper kraft d'alumini, malla de reforç
i recobriment interior de paper kraft-alumini ref. 52296 de la serie
Conductes Climaver d'ISOVER. Inclou trasdosar el conducte i fer
els encaixos de les reixes amb pladur tal i com indiqui la DF de
l'obra (P - 32)

125,00068,00 8.500,00

9 E6523BGB m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'envà de 140 mm, muntants cada 400 mm de 90 mm
d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, 2 plaques tipus
estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de
resistència tèrmica >= (P - 3)

80,08063,51 5.085,88

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01.03.01 16.045,03

OBRA PRESSUPOST  MILLORESPLANTESFARINERA01
CAPÍTOL FASE A- FEINES DE PALETA, LLAUNER, FUSTER I PINTOR01
TITOL 3 FUSTERIA02
CAPÍTOL PLANTA PRIMERA01
SUBCAPÍTOL FUSTERIA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FUSTE001 ut Tallar tubs de fusta (P - 36) 410,0001,00 410,00

2 K21AU00A u Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 4 m2 de
superfície, com a màxim, amb recuperació de ferramentes, i
desmuntatge de vidre, amb mitjans manuals, aplec de material
per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre
camió o contenidor   (P - 57)

2,00029,05 58,10

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.02.01.05 468,10

OBRA PRESSUPOST  MILLORESPLANTESFARINERA01
CAPÍTOL FASE A- FEINES DE PALETA, LLAUNER, FUSTER I PINTOR01
TITOL 3 FUSTERIA02
CAPÍTOL PLANTA SEGONA02
SUBCAPÍTOL FUSTERIA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FUSTE001 ut Tallar tubs de fusta (P - 36) 410,0001,00 410,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.02.02.05 410,00

OBRA PRESSUPOST  MILLORESPLANTESFARINERA01
CAPÍTOL FASE A- FEINES DE PALETA, LLAUNER, FUSTER I PINTOR01
TITOL 3 LLAUNERIA03
CAPÍTOL PLANTA PRIMERA01
SUBCAPÍTOL LLAUNERIA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 DESMUNTAT01 ut Desmuntatge de piques existents i anular la seva instal·lació (P -
2)

1,000365,00 365,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.03.01.02 365,00

EUR



Projecte de millora de les aules i despatxos de les plantes 1a, 2a i 3a de la Farinera.

PRESSUPOST Pàg.: 5

OBRA PRESSUPOST  MILLORESPLANTESFARINERA01
CAPÍTOL FASE A- FEINES DE PALETA, LLAUNER, FUSTER I PINTOR01
TITOL 3 LLAUNERIA03
CAPÍTOL PLANTA SEGONA02
SUBCAPÍTOL LLAUNERIA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 DESMUNTAT01 ut Desmuntatge de piques existents i anular la seva instal·lació (P -
2)

1,000365,00 365,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.03.02.02 365,00

OBRA PRESSUPOST  MILLORESPLANTESFARINERA01
CAPÍTOL FASE A- FEINES DE PALETA, LLAUNER, FUSTER I PINTOR01
TITOL 3 VARIS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ESTUDIDESEGU ut Estudi de seguretat (P - 29) 1,000678,00 678,00

2 REPINTATT ut Nova ignifugació dels sostres existents  (P - 69) 1,0005.359,56 5.359,56

TITOL 3TOTAL 01.01.04 6.037,56

OBRA PRESSUPOST  MILLORESPLANTESFARINERA01
CAPÍTOL FASE B - CLIMATITZACIÓ, ELECTRICITAT I DADES02
TITOL 3 ELECTRICITAT I DADES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ANNEXELE 01 Annex elèctric segons projecte  (P - 1) 1,00058.752,36 58.752,36

TITOL 3TOTAL 01.02.01 58.752,36

OBRA PRESSUPOST  MILLORESPLANTESFARINERA01
CAPÍTOL FASE B - CLIMATITZACIÓ, ELECTRICITAT I DADES02
TITOL 3 CLIMATITZACIÓ GENERAL02
CAPÍTOL FANCOILS PARET01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EFANCOIL1 ut Fan-coil CLIMAVETA i-LIFE2 amb ventilador INVERTER. Tipus
0202-DFMV,o equivalent, posició en paret vertical, entrada d'aire
frontal, d'una potència de 2Kw en fred i 2,82 Kw en calor. De
dimensions 922x499x233 mm.  Subministra i instal·lació. (P - 11)

10,000470,62 4.706,20

2 EFANCOIL2 ut Fan-coil CLIMAVETA i-LIFE2 amb ventilador INVERTER. Tipus
0402-DFMV,o equivalent, posició en paret vertical, entrada d'aire
frontal, d'una potència de 3,4Kw en fred i 4,40 Kw en calor. De
dimensions 1112x499x233 mm.  Subministra i instal·lació. (P - 12)

6,000546,36 3.278,16

3 EFANCOIL3 ut Fan-coil CLIMAVETA i-LIFE2 amb ventilador INVERTER. Tipus
0602-DFMV,o equivalent, posició en paret vertical, entrada d'aire
frontal, d'una potència de 4,4 Kw en fred i 6,06 Kw en calor. De
dimensions 1302x499x233 mm.  Subministra i instal·lació. (P - 13)

4,000607,06 2.428,24

4 EFANCOIL4 ut Fan-coil CLIMAVETA i-LIFE2 amb ventilador INVERTER. Tipus
0802-DFMV,o equivalent, posició en paret vertical, entrada d'aire
frontal, d'una potència de 5,7 Kw en fred i 7,74 Kw en calor. De
dimensions 1492x499x233 mm.  Subministra i instal·lació. (P - 14)

2,000667,77 1.335,54

5 EFANCOIL5 ut Fan-coil CLIMAVETA i-LIFE2 amb ventilador INVERTER. Tipus
01002-DLIO,o equivalent, posició en falç sostre horitzontal,
entrada d'aire lineal, d'una potència de 7,5 Kw en fred i 10,1 Kw

3,000653,50 1.960,50

EUR
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en calor. De dimensions 1345x450x215 mm. Subministra i
instal·lació. (P - 15)

6 EFANCOIL55 u Fan-coil CLIMAVETA i-LIFE2 amb ventilador INVERTER. Tipus
01002-DFMV,o equivalent, posició en paret vertical, entrada d'aire
frontal, d'una potència de 7,5 Kw en fred i 10,1 Kw en calor. De
dimensions 1492x499x233 mm.  Subministra i instal·lació. (P - 20)

16,000743,50 11.896,00

7 EFANCOIL6 ut Adicional RS 485 Board (P - 16) 38,00041,22 1.566,36

8 EFANCOIL7 ut Kit vàlvula Main coil 1/2 3PLIFE 2 (P - 17) 38,000180,66 6.865,08

9 EFANCOIL8 ut Kit control EKClimaveneta LIFE 2 (P - 18) 38,00068,69 2.610,22

10 EFANCOIL9 ut MT Control (P - 19) 38,00054,26 2.061,88

11 EVALVULE04 ut Sistema d'evacuació de condensats fan-coils (P - 35) 38,000120,17 4.566,46

CAPÍTOLTOTAL 01.02.02.01 43.274,64

OBRA PRESSUPOST  MILLORESPLANTESFARINERA01
CAPÍTOL FASE B - CLIMATITZACIÓ, ELECTRICITAT I DADES02
TITOL 3 CLIMATITZACIÓ GENERAL02
CAPÍTOL VALVULERIA I CONDUCCIONS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EVALVULE02 ut Modificació circuït hidràulic existent per planta, inclou: elements i
accessoris necessàris, conduccions, valvuleria necessària,
elements de muntatge i suportació. Partida d'abonament integra.
(P - 33)

3,000930,00 2.790,00

2 EVALVULE03 ut Conjunt de valvuleria, inclou : dues vàlvules manuals, dues
vàlvules motoritzades, i vàlvules de seccionament per unitat,
purgadors, vàlvula de regulació, elements i accessoris de
muntatge i subjecció. Partida abonament integra. (P - 34)

3,000756,89 2.270,67

3 EVALVULA07 ut Modificació de circuït hidràulic primari, vàlvules de seguretat,
vàlvules antiretorn i elements de mesura i control. Inclou
connexionat al nou dipòsit d'inercia i modificacions sobre el
sistema actual i retirada de l'actual dipòsit d'inercia. Aïllaments
tèrmics, canonada d'acer de 4 pulgades, maniguets anitivibratoris,
elements de senyalització i control i subjeccions. Partida
abonament integra. (P - 30)

1,0003.865,28 3.865,28

4 EVALVULA09 ut Desmuntatge d'equisps de climatització actuals, inclou el
transport i pagament de cànon a abocador. Partida abonament
integra. (P - 31)

3,000645,89 1.937,67

5 EF11H822 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T,
d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm
i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment 

 (P - 9)

520,00018,12 9.422,40

6 EFQ33CDL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 48 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà  (P - 21)

520,0008,20 4.264,00

7 EF12GGGG m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de
3/4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=26,9 mm i
DN=20 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 10)

114,0008,29 945,06

EUR
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8 EFQ33FF m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 26,9 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà  (P - 22)

114,0005,56 633,84

9 GIPBO01 u Bomba per sistema de climatització d'un cabal de 20 m3/h i
pressió màxima de 2,5 bar model SEDICAL SIM 100/290-3.0/K
VS de les següents característiques:

- Velocitat: 1450 rpm
- Potència nominal 3kW
- Protecció IP54
- Classe d'aïllament: F
- Consum màxim 3x400V: 6,6A
- Pèrdua de càrregam: 15,0 mca
- Temperatura de treball: 90ºC
- Rotor simple sec
- Rodet de diàmetre: 22 mm
- Sistema de control de velocitat: VSE550-01-06A9-4
- Sonda diferencial de pressió

Inclou valvuleria iaccessoris de muntatge i instal·lació i elements
de protecció i maniobra elèctrica.
 (P - 37)

1,0003.590,00 3.590,00

10 GIPDIP1 u Dipòsit d'inèrcia cilindric de 1.500 litres en xapa d'acer i pintat
exteriorment. Aïllament tèrmic de poliuretà expendit de 50 mm i
acabat extern en PVC. Pressió màxima de treball 6 bar. De 1.050
m de diàmetre i 2.400 mm d'altura.Brides de connexió de 4
pulgades i sondes de 1/2 pulgada. Inclou elements de mesura,
regulació i control. Totalment instal·lat i connexionat. (P - 40)

1,0002.147,00 2.147,00

11 GIPDEGS u Instal·lació de connexió de la bomba de calor al dipòsit d'inercia
projectat. Inclou, tuberia d'acer de 4 pulgades, aïllament tèrmic,
coquilla d'alumini de recobriment i elements de subjecció,
accessoris de control. Partida d'abonament integra. (P - 39)

1,0001.845,56 1.845,56

12 EE51NR u Subministrament i instal·lació de comporta tallafocs marca madel
model FOC-EIS-120-400-M7F230   
inclou la seva instal·lació i la seva cnnexió a la central d'incendis
existent a l'edifici. Inclou cablejat des de la central d'alarmes fins
a la comporta tallafocs per alimentar el motor a 24 v. Inclou
accesoris i elements necessaris per una correcte instal·lació.
Partida d'abonament integra (P - 7)

10,000535,20 5.352,00

13 EEK31D u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 400x150 mm, d'aletes totes
orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al
bastiment. Model LMT-MINI marca MADEL o equivalent. (P - 8)

34,00040,00 1.360,00

14 GIPDDDD u Segellat reixes ventilació conductes actuals (P - 38) 21,00041,00 861,00

15 GIPFFF u Vàlvula de papallona de 2 vies, de diàmetre nominal 125 mm i
kvs=1000, de 10 bar de PN, cos de fosa i servomotor de senyal
de 3 punts, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada (P - 41)

2,000710,00 1.420,00

CAPÍTOLTOTAL 01.02.02.02 42.704,48

OBRA PRESSUPOST  MILLORESPLANTESFARINERA01
CAPÍTOL FASE B - CLIMATITZACIÓ, ELECTRICITAT I DADES02
TITOL 3 CLIMATITZACIÓ GENERAL02
CAPÍTOL ELECTRICITAT03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GIPCUA01 u Subministre i muntatge de quadre elèctric de distribució per donar
serveis als equips de climatització projectats. Inclou quadre de

1,0001.845,00 1.845,00

EUR
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potència amb proteccions magnetotèrmiques, diferencials i
elements de senyalització control i maniobra. Segons esquema
unifilar. (P - 44)

2 GIPCU2 u Subministre i muntatge de qudre elèctric de distribució a planta
per allotjar les proteccions elèctriques i elements de control i
maniobra. Inclou proteccions magnatotèrmiques, diferencials i
elements de senyalització control i manobra. Estarà format per 3
línies d'alimentació per planta. (P - 43)

3,000574,30 1.722,90

3 EG3123 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 26)

520,0002,05 1.066,00

4 EG21H8 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat
superficialment (P - 25)

114,0005,90 672,60

5 EG1613 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb
grau de protecció IP-40, muntada superficialment (P - 23)

38,00012,16 462,08

6 EG3126 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 70 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment (P - 27)

60,00062,00 3.720,00

CAPÍTOLTOTAL 01.02.02.03 9.488,58

OBRA PRESSUPOST  MILLORESPLANTESFARINERA01
CAPÍTOL FASE B - CLIMATITZACIÓ, ELECTRICITAT I DADES02
TITOL 3 CLIMATITZACIÓ GENERAL02
CAPÍTOL CONTROL04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GIPFA20001 u Unitat de gestió i control Miniserver marca Loxone. Formada per:

- 8 entrades digitals 24 VDC
- 4 entrades analògiques 0...10 VDC, Resolució de 10 bits
(utilitzades també com a entrades digitals (24 VDC))
- 8 sortides digitals (Reles) 250 VAC 5A
- 4 sortides analògiques 0...10 VDC, Resolució 12 bits
- Disseny compacte per muntatge en carril DIN
- Software de configuració i interfaç web de fàcil utilització i
gratuit.
- Sistema operatiu LOXONE OS disenyat especificament.
- Port LAN
- Forat per tarjeta Micro-SD (fins a 16 GB)
 (P - 46)

4,000415,00 1.660,00

2 GIPFA30001 u Font d'alimentació 1,3 A marca Loxone (P - 47) 4,00035,86 143,44

3 GIPFA40001 u Font d'alimentació 4,2 A marca Loxone (P - 48) 4,00055,81 223,24

4 GIPFA50001 u Unitat d'extenció I/O marca Loxone (P - 49) 1,000331,67 331,67

5 GIPFA60001 u Extenció de relés 16A marca Loxone (P - 50) 6,000395,00 2.370,00

6 GIPFA70001 u Unitat extensió 1-wire marca Loxone (P - 51) 4,000140,84 563,36

7 GIPFA80001 u Sonda de temperatura 1-wire marca Loxone (P - 52) 22,0004,15 91,30

8 GIPFA90001 u Sonda de temperatura metàl·lica 1-wire marca Loxone (P - 53) 8,00010,90 87,20

EUR
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9 GIPFA11001 u Sonda de temperatura exterior 0-10 V marca Loxone (P - 45) 1,00041,40 41,40

10 EG312624 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 1,5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub  (P - 28)

728,0001,82 1.324,96

11 EG21H71J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat
superficialment. (P - 24)

114,0003,88 442,32

12 GIPPRO u Programació sistema de control i gestió. (P - 42) 1,000643,68 643,68

CAPÍTOLTOTAL 01.02.02.04 7.922,57

OBRA PRESSUPOST  MILLORESPLANTESFARINERA01
CAPÍTOL FASE B - CLIMATITZACIÓ, ELECTRICITAT I DADES02
TITOL 3 VARIS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ESTUDIDESEGU ut Estudi de seguretat (P - 29) 1,000678,00 678,00

TITOL 3TOTAL 01.02.03 678,00

OBRA PRESSUPOST  MILLORESPLANTESFARINERA01
CAPÍTOL FASE C - EQUIP DE REFRIGERACIÓ03
TITOL 3 CLIMATITZACIÓ GENERAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ECLIMATIT02 ut Subminstre i col·locació de kit hidrònic muntat dintre de l'equip
compost per dipòsit d'acumulació de 700 l i 2 bombes d'alta
presió de 2 pols amb change over automàtic i rotació programada
(corbes de les bombes i capacitat dels dipòsits disponibles a la
doc tècnica), inclou manòmetre, vas d'expansió, vàlvula de
desguàs, de retenció i seguretat. (P - 6)

1,0006.625,21 6.625,21

2 ECLIMATIT01 ut Subministre i instal·lació de bomba de calor CLIMAVENETA d'alta
eficiència energètica NX-N R410A aire/aigua, amb ventiladors
axials, equipada amb 4 compressors scroll i 2 circuits
independents, intercambiador multitubular, refrigerant ecològic
R410a, versió super-silenciada d'alta eficiència, o equivalent.

- Potència 245 kW
- Tensió 400V/3/50 Hz + pe
- Unitat conforma normativa PED
- Relé de seqüènxcia de fases 
- Tarjeta de sèrie per protocol CAREL/MODBUS (RS485)
- Senyal auxiliar 4-20 mA
- Placa W3000 Compact
- Preconfiguració per placa remota
- Vàlvula selenoide línia líquid
- Vàlvula termostàtica Elect. per versió amb DVV
- DVV - Control de condensació per velocitat de ventiladors
- Panells de peraluman (P - 5)

1,00052.687,79 52.687,79

TITOL 3TOTAL 01.03.01 59.313,00

OBRA PRESSUPOST  MILLORESPLANTESFARINERA01
CAPÍTOL FASE C - EQUIP DE REFRIGERACIÓ03

EUR
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TITOL 3 VARIS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ESTUDIDESEGU ut Estudi de seguretat (P - 29) 1,000678,00 678,00

TITOL 3TOTAL 01.03.02 678,00

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

309.745,31PRESSUPOST D'EXECUCIÓ

40.266,8913 % Despeses generals SOBRE 309.745,31....................................................................................

6 % Benefici industrial SOBRE 309.745,31........................................................................................ 18.584,72

Subtotal 368.596,92

21 % IVA SOBRE 368.596,92............................................................................................................. 77.405,35

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 446.002,27€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS MIL DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS )
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