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RESUM
La incorporació i adaptació de bons hàbits en les unitats operatives de serveis
d'obres i manteniment de les administracions públiques, ha de ser visualitzat com un
nou factor de la producció que l'administració ha d'incorporar a la seva gestió i de la
correcta integració dependrà la seva futura viabilitat.
En el present document es descriu la situació organitzativa de la unitat operativa de
servei d'obres i manteniment de l'ajuntament de Lliçà de Vall abans i després de la
meva incorporació a la plantilla com Cap responsable de Serveis.
Per cobrir una correcta interacció entre les activitats que es duen a terme i el
municipi cal dotar-se d'instruments que permetin analitzar les diferents opcions i
prendre les decisions correctes, des de la perspectiva municipal i ambiental, tant
tècnica com econòmicament.
Un Sistema de Gestió és aquella part del Sistema General de Gestió de l'empresa
que inclou l'estructura organitzativa, les responsabilitats, les pràctiques, els
procediments, els processos i els recursos per determinar i portar a terme les
activitats de manteniment. És el marc o el mètode emprat per orientar a una
organització a assolir i mantenir un funcionament d'acord amb les metes establertes i
respondre de manera eficaç als canvis i les pressions socials i econòmiques, així
com els riscos mediambientals.
El treball ha estat elaborat principalment en dos grans blocs. En una primera
instància es va elaborar una avaluació prèvia dels serveis i activitats
de l'ajuntament amb la intenció de poder captar una "instantània"
de la gestió que l'administració realitzava abans de la meva incorporació. D'aquesta
manera, es va poder observar les mancances i dificultats que l'ajuntament havia
d'afrontar pel que fa al sistema organitzatiu. Els resultats obtinguts d'aquesta
avaluació prèvia, van permetre confeccionar els compromisos a adquirir a la política
organitzativa i dissenyar i implantar un pla d'acció per a fer front als problemes que
havien sorgit de l'informe de revisió inicial.
Finalment el treball final de grau, recull els documents de gestió que es van
confeccionar com a primera mesura d'acció i necessaris per al funcionament de la
unitat operativa d'obres i manteniment de l'Ajuntament de Lliça de Vall.
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GLOSSARI

UTM

(del anglès Universal Transverse Mercator), sistema de coordenades

PIB

Producte interior brut

PAES

Pla d’Acció Energia Sostenible

PDVU

Pla Director Verd Urbà

DIBA

Diputació Barcelona

DAFO

Anàlisis/Estudi Debilitats Amenaces Fortaleses Oportunitats

PO

Plans d’Ocupació temporals de treball

UOIM

Unitat d’Obres i Manteniment

UVU

Unitat Verd Urbà

UNE

Unitat Neteja d’Equipaments

PT

Part de Treball

UG

Unitat Gestió

GEH

Gasses Efecte Hivernacle

CMNUSCC’92

La Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic

IPCC

Interpanel Climate Change, 2007)

SRES

Informe especial sobre escenaris d’emissió

SU

Superfície Útil

GN

Gas Natural

ACS

Aigua Calenta Sanitària
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1 INTRODUCCIÓ
1.1 Propòsit de l’estudi
El propòsit d’aquest Estudi de la Gestió d’un servei municipal d’obres i manteniment és
determinar les accions i actuacions que s’han desenvolupat des de la meva incorporació a la
plantilla de l’Ajuntament de Lliçà de Vall com Cap responsable del servei municipal d’obres i
manteniment.
Aquest Estudi s’emmarca dins el conjunt d’iniciatives coordinades des de l’Ajuntament
dirigides a millorar l’eficàcia de les actuacions de manteniment i la eficiència energètica de
les instal·lacions municipals, presentant, en compendi, les relacions dels equipaments , les
seves característiques, els usos,..., així com la plantilla i els recursos de que disposa la
organització.
S’ha fet un esforç molt gran en la identificació de tots aquells punts en què es consumeix mes
recursos municipals per tal de desenvolupar un conjunt estructurat i documentat de tasques
que inclouen les activitats, els procediments, els recursos i la durada necessària per a realitzar
el manteniment.
L’esforç realitzat ha de permetre extreure un pla de manteniment amb conclusions immediates
de cada acció encaminada a la millora del servei, així com el comportament de les
instal·lacions.

1.2 Metodologia d’estudi
La metodologia utilitzada per a la realització d’aquest treball ha constat de les següents
etapes:
1. Delimitació de la xarxa objecte d’estudi, a través de les informacions prèvies
proporcionades per l’organització i els comandaments formals.
2. L’Execució d’un treball de camp consistent en entrevistes a tots el personal del servei
de manteniment i obres, i les matrius de relacions dels ocupants dels llocs de treballs
delimitats. Les observacions obtingudes s’han completat amb l’observació directe.
3. L’anàlisi de la documentació formal proporcionada per l’Entitat sobre la seva situació
estructural, organitzativa i dels llocs de treball.
4. Estudi dels plans de manteniment dels equipaments municipals i serveis de
l’organització.
5. Realització d’un pla de manteniment amb els canvis efectuats en la gestió del servei
municipal d’obres i serveis
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2 ANTECEDENTS I POBLE
2.1 Característiques del Municipi
Municipi del Vallès Oriental, al límit amb la plana de Granollers, de terres ondulades
amb boscs de pins i prats.
Coordenades UTM (m) Altitud
metres
UTMx
UTMy
125
436920
4604922

Taula 2.1 Coordenades municipi FONT: Web de L'institut Cartogràfic de Catalunya
Fonamentalment agrícola fins el 1960, la indústria s'hi ha desenvolupat notablement. Els
conreus (cereals, vinya, horta) tenen però, una alta productivitat. La indústria (1985: 169
empreses i 2.738 treballadors) s'ha convertit en la base econòmica del municipi. Els principals
sectors són el metal·lúrgic (530 obrers), el tèxtil (306), el de la construcció, el de materials de
la construcció i el químic (223). Les fàbriques han estat, generalment, traslladades des de
Barcelona o des de Granollers, i conserven el personal.
Així, l'estructura de la població activa ha variat poc: la indústria ocupa el 40% del cens obrer i
només el 20% de la població activa del municipi. L'índex de creixement de la població durant
el període 1960-80 és del 154,4%, en 1970-80 del 40,5% i en 1981-88 del 158%, malgrat que
una gran part dels treballadors resideixen en altres municipis.
El poble (1.055 h [2006]; 125 m alt), situat a la dreta del riu de Tenes, és format per un
conjunt de barriades i nuclis escampats, on es localitzen l'església, la casa del comú (barri de
les Casetes) i les escoles. Es destaquen els veïnats del Pla de Lliçà i la Ganiveta. Malgrat la
construcció d'alguns blocs d'habitatges, principalment prop del sector industrial, s'hi han creat
problemes d'escassesa d'habitatges i d'equipament urbà.
La població era al 2015 de 6.383 persones, amb una proporció del 24% nascuda a la resta
Espanya i un 5% nascuda a l’estranger. La població equivalent a temps complet anual puja
fins a 6.504 habitants (la diferència es deu a la població no resident present).
L’Any 2016 el número d’habitants és de 6370.

Evolució Població
7000

Nº Habitants

6500

6000
5500
5000
4500
4000

2000
nº habitants 5070

2002
5396

2004
5696

2006
6033

2008
6182

2010
6365

2012
6394

2014
6354

Figura 2.1 Evolució Població a Lliça de Vall. FONT: Idescat

2016
6370
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Pel que fa les dades econòmiques i centrant l’atenció en el PIB, s’observa que el grau
d’industrialització del municipi és elevat. El PIB per habitant a Catalunya és del 27.8 mentre
que a Lliçà de vall és pràcticament el doble, 59.5
Macromagnituds i impostos

Lliçà de vall

PIB pm (Milions d'euros)
PIB pm per habitant (milers d'euros)
PIB pm per habitant
(índex Catalunya=100)

375,7
59,5

Vallès
Oriental
11079,3
27,9

213,6

100,3

Catalunya
206776,3
27,8
100

Taula 2.2: Producte Interior Brut a preus de mercat (base 2010).2014 Font Idescat.

2.2 Zona i dades climàtiques
El clima és Mediterrani de tipus Prelitoral Central. La precipitació mitjana anual està
compresa entre els 640 mm i 700 mm. Els màxims de precipitació solen enregistrar-se a la
tardor i els mínims a l’estiu. Tèrmicament els hiverns són moderats, amb temperatures entre 6
°C i 8 ºC de mitjana, i els estius calorosos, entre 22 °C i 23 ºC de mitjana, comportant una
amplitud tèrmica anual moderada. No hi glaça de maig a setembre. La mitjana de les màximes
és de 30ºC i la de les mínimes de 2ºC (dades de Cardedeu).

2.3 Nº de nuclis, tipologia i connexions
Lliçà de Vall és un municipi molt fragmentat i dispers. Compta amb diverses urbanitzacions
(algunes de les quals estan en contacte entre elles) i nou polígons industrials (alguns dels
quals també llinden entre si).
En la següent taula recull els nuclis urbans municipals i els polígons industrials:
Nuclis
Ca l’Estapé
Can Vilardebó
Mas Gordi
Mirador
Can Salgot
Can Prat
La Miranda
La Serra
Sant Valerià
Cantallops
Xiol
Nucli Antic
Sot dels Nostris
Sant Moritz

Pol. Industrials
P.I. de Can Serra
P.I. de Palaudàries
P.I. de Cantallops
P.I. de les Arguelages
P.I. de Can Coll
P.I. del Perdellot
P.I. de Can Nadal
P.I. del Plà
P.I. dels Batzacs

Taula 2.3: Taula Nuclis urbans i Polígons Industrials. Elaboració pròpia
Els espais intersticials entre aquests nuclis construïts estan constituïts per una combinació
molt variada de conreus, boscos de pi blanc (en major o menor grau de successió per alzinar
litoral) i ambients fluvials, generalment bastant degradats.
En diversos casos aquests espais intersticials juguen un paper per a les zones habitades com a
zones verdes de transició amb l’entorn, i són gestionades com a tals per part de l’Ajuntament.
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Plànol situació municipi Lliça de Vall
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2.4 Entorn Natural
L’element natural més rellevant, a més dels nombrosos -i típicament vallesans turons que
conformen el territori de Lliçà de Vall, és el Torrent de Mardans, afluent del riu Tenes que
creua el municipi entre diversos nuclis, i el Torrent de Magarola, al límit Oest del municipi.
El seu grau de degradació és variable: en general abans de creuar la C-155 els torrents tenen
una franja de vegetació a banda i banda, sovint envoltats de boscos i camps de conreu, tot i
que ha desaparegut gran part de la vegetació de ribera que es podria esperar. Passada la C155, els torrents prenen un caràcter molt antropitzat, sovint encaixonats i amb poca capacitat
d’actuar com a corredors.

2.5 Organigrama Municipal i descripció competències
L’Ajuntament de Lliça de Vall està format per l’Alcalde i per un total de 7 Regidors i les
competències de cada regidoria queden dividides:
ALCALDIA
REGIDORIA D’URBANISME i OBRES
REGIDORIA D’HISENDA
REGIDORIA D’EDUCACIÓ
REGIDORÍA DE COMUNICACIÓ
REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
REGIDORIA DE GOVERNACIÓ, RÈGIM INTERN i TREBALL
REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL
REGIDORIA DE MEDI AMBIENT
REGIDORIA D’ESPORTS
REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
REGIDORIA D’ACTIVITATS
REGIDORIA DE SALUT
REGIDORIA DE SERVEIS
REGIDORIA DE CULTURA
REGIDORIA DE JOVENTUT

En el següent Organigrama queda representat el conjunt de llocs de treball que conformen la
plantilla municipal de l’Ajuntament de Lliça de vall.
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Organigrama municipal llocs de treball
Ajuntament de Lliça de Vall
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2.6 Equipaments públics Municipals
Els equipaments públics del municipi de Lliça de Vall, han anat canviant al llarg de la història
de dependències o edificis a mesura que el creixement i les necessitats de la població ho
demandaven. Actualment trobem el següent llistat:
(fitxes equipaments al annex)
Nº Equipament
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Equipaments
Casa de la Vila – Ajuntament
Jutjat de Pau
Sala de Cultura
Biblioteca, Casal Social d’Avis i Teatre
Centre Cívic Can Magarola
Casal de Joves “el Kaliu”
Casal Can Prat
Escola CEIP “Les Llisses”
Escola CEIP “Els Vinyals”
Escola Bressol “Els Ninots”
Camp de Futbol
Pavelló i Gimnàs

2.7 Característiques del servei d’obres i manteniment
La Brigada municipal d’obres i serveis de Lliça de Vall està integrada dintre de l’àmbit
d’Urbanisme i Obres i comandat pel lloc de Coordinador/a d’obres, serveis i urbanisme Arquitecte/a tècnic/a.
Des d’aquesta Brigada es realitzen els treballs de neteja de parcs, jardins i boscos,
manteniment i neteja de la via pública, manteniment de les instal·lacions i edificis públics,
tota la logística de les festes del municipi, així com la neteja interior d’instal·lacions i
equipaments municipals.
La plantilla actual compta 20 places, 6 d’aquestes en situació de plans d’ocupacions temporals
i respecte al personal de neteja d’instal·lacions les places d’operari/ària de neteja són 20, dels
quals 12 en situació de plans d’ocupació temporal.
La distribució de la plantilla està orientada en funció de tres grans grups de treball, així un
grup de 7 operaris es distribueixen per realitzar tots els treballs de jardineria i neteja d'espais
verds, un altre grup de 12 operaris que desenvolupa els treballs relacionats amb el
manteniment d'equipaments municipals i via publica, i per últim un grup de 20 operaris per a
la neteja d'equipaments municipals i escoles.
La jornada establerta per a la brigada de manteniment, exceptuant el personal amb jubilació
parcial i el personal contractat amb contracte de relleu, es de 37.5 hores, distribuïdes en horari
d’estiu de matins de 6:30 a 14 hores i en horari d’hivern de matins de dilluns a divendres de
7:30 a 14:30 i la tarda de dilluns de 15:30 a 18:00 hores. Respecte al lloc d’operari/ària de
neteja la seva jornada cobreix un horari de dilluns a divendres de les 6:30 a les 23:00 hores.
La recollida d’escombraries i la neteja del mercat setmanal es un servei subcontractat realitzat
per una empresa externa.
Tot seguit es presenta l’organigrama de llocs de la brigada municipal de serveis, reflectint la
situació actual malgrat no es correspongui amb l’organigrama i manual formal de funcions de
la corporació.

Gestió d’un servei municipal d’obres i manteniment

12
EQUIP DE GOVERN

Contractes d’interinitat
COORDINADOR/A D’OBRES,
SERVEIS I URBANISME
ARQUITECTE/A TÈCNIC/A

2 OPERARIS NETEJA CARRERS

6 CONSERGES
EQUIPAMENTS

MÀQUINA ESCOMBRAR

AUXILIAR
ADMINISTRATIU/VA

OPERARI SUPORT

CAMIÓ ZONES VERDES

3 OFICIALS ZONES
VERDES
3 OPERARIS
SUPORT

CAMIÓ MANTENIMENT

OFICIAL JARDINER REG

OFICIAL LAMPISTA
OPERARI SUPORT

OFICIAL PINTOR/PLADUR

OFICIAL PALETA
OPERARI SUPORT

CAP BRIGADA D’OBRES I
MANTENIMENT

7 OPERARIS
NETEJA
EQUIPAMENTS

OFICIAL JARDINER REG

Plans d’ocupació

12 OPERARIS
NETEJA ESCOLES
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3 DIAGNOSI ORGANITZATIVA
3.1 Introducció
A partir de la meva contractació en setembre de 2015 per part de l'Ajuntament de Lliça de
Vall, vaig començar a desenvolupar la meva feina conjuntament amb l'anterior Cap de
Brigada fins a la data de la seva jubilació. Durant aquest període de 2 setmanes vaig poder
observar els processos de treball, com distribuïa les tasques, així com els industrials i
distribuïdors de material que treballaven amb la corporació.
Una vegada que ja havia establert contacte amb tota l'estructura organitzativa de l'ajuntament i
després d'analitzar conjuntament amb la corporació vam considerar oportú abordar l'anàlisi
des d'una visió organitzativa de les estructures formals i dels llocs de treball. Aquest anàlisi de
la xarxa d'organització està relacionat amb una gestió de canvi que es volia desenvolupar per
a la millora de la coordinació entre departaments, equips, ubicacions i en la millora de la
innovació en la gestió del servei.
En conclusió, l'estudi proporciona informació de qualitat imprescindible per a la presa de
decisions estratègiques de forma ràpida, que és el que exigeix l'organització, així com una
actualització de tot el sistema organitzatiu.

3.2 Funcions generals del Cap de brigada
La missió del lloc de treball es pot resumir en gestionar, coordinar, distribuir i supervisar els
treballs de manteniment en base als recursos humans, econòmics i materials disponibles per
tal d´acomplir els objectius fixats pels seus superiors, d´acord amb els procediments establerts
i la legislació vigent.
Les funcions generals i les activitats principals són:
 Dirigir i supervisar les tasques diàries a realitzar per la brigada municipal (obres i
manteniment de la via pública, dels parcs, jardins, i boscos, i de neteja) controlant la
seva adequada execució i coordinant-los amb feines posteriors, i establint una
adequada distribució de les càrregues de treball.
 Supervisar i controlar la correcta execució de la s activitats desenvolupades per les
seccions d'Obres i Serveis.
 Realitzar el control del personal d'Obres i Serveis (horaris, vacances, permisos, etc.)
 Transmetre les informacions i / o remetre les documentacions requerides per altres
departaments o professionals per a la realització de posteriors operacions (contractes
de serveis o mitjans, dictàmens , etc.)
 Supervisar, inventariar i controlar l'estoc de les eines i materials del Departament
d'Obres i Serveis.
 Participar en l'elaboració d'estudis i projectes de l'Àrea, efectuant les tasques
requerides per a això (detecció de necessitats, valoracions, propostes, etc.), així com
analitzar la seva viabilitat tècnica i econòmica, en l'àmbit de les seves competències
 Dirigir l'execució material de l'obra quan sigui realitzada per les brigades de
l'Ajuntament, assegurant que es desenvolupa en els terminis, costos, normes i
especificacions prèviament establertes.
 Elaborar els informes tècnics que li siguin requerits en l'àmbit de competències del
lloc.
 Elaborar, emplenar i / o tramitar els suports documentals requerits en el lloc de treball.
 Mantenir reunions periòdiques amb els col·laboradors per intercanviar informacions,
coordinar els treballs del personal d'Obres i Serveis, analitzar incidències, etc.
 Mantenir reunions periòdiques de coordinació interna amb els professionals de l'Àrea
per a intercanviar informació, coordinar plans d'actuació, etc.
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3.3 Activitats principals Àrea de serveis municipals
Des de l’Àrea de Serveis Municipals, es realitzen els treballs de neteja de parcs, jardins i
boscos, manteniment i neteja de la via pública, manteniment de les instal·lacions i edificis
públics, tota la logística de les festes del municipi, així com la neteja interior d’instal·lacions i
equipaments municipals. La gestió del tanatori municipal també forma part del catàleg de
serveis que té l’àrea, oferint els serveis funeraris pertinents.
Les activitats principals es poden resumir en:
 Realitzar el conjunt d´operacions destinades al manteniment i conservació dels espais
verds urbans. Tècniques d’expedició de plantes, arbres o arbustos: desbrossar, segar,
arrencar, recollir, adequar i trasplantar.
 Realitzar treballs d'obra nova i de manteniment d'obra de la via pública i de la xarxa de
serveis: Construir, arranjar i/o reparar voreres, instal·lar senyals, col·locar vorades i
panots, fer o reparar clavegueres, embornals, etc.
 Manteniment correctiu totes aquelles intervencions no programades necessàries per a
corregir anomalies o restituir a un bon ús aquells elements que s’hagin deteriorat per a
qualsevol motiu.
 Manteniment instal·lacions d´aigua calenta i freda, (incloses dutxes, fonts, rentapeus,
regs...) sanejament (desaigües), baixa tensió, calefacció/climatització, gas i xarxes de
telecomunicacions ,etc.
 Muntar i desmuntar els sistemes elèctrics de les festes i esdeveniments promoguts per
l’Ajuntament. Realitzar tasques de suport en la realització d’actes públics.
 Realitzar tasques de muntatge i desmuntatge d’instal·lacions i construccions fixes o
mòbils d’activitats esporàdiques o d’edificis i espais públics.
 Executar treballs de nova instal·lació en qualsevol dels camps següents: aigua, baixa
tensió, telecomunicacions i desaigües.
 Serveis funeraris, adaptant-se al desenvolupament de la circumstància oferint el servei
de sales de vetlla que estan disponibles pels veïns del municipi.
 Escombrada manual: Equips humans de neteja escombren i netegen els carrers del
municipi.
 Escombrada mecànica (amb màquina de raspalls): Petits camions de neteja escombren
i aspiren tot tipus de brutícia.
 Neteja interior diària d’instal·lacions i equipaments municipals com l’ajuntament,
casal social, casal de joves, escoles, pavelló, etc.

3.4 Anàlisi DAFO de l'Ajuntament de Lliça de Vall
Els treballs desenvolupats en aquesta fase comprenen un primer moment d'anàlisi de les
diferents variables de l'Ajuntament de Lliça de Vall i, un segon moment, de síntesi amb
l'objectiu de definir un diagnòstic, per mitjà de la tècnica DAFO, que permeti conèixer les
principals debilitats a corregir, Amenaces que s'han d'afrontar, Fortaleses a potenciar i
Oportunitats que s'han de explotar per al desenvolupament del municipi.
A fi d'estructurar l'extensa informació recopilada i facilitar-ne la lectura s'ha elaborat seguint
la metodologia DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats). S'entén per:
 Debilitats: aspectes de caràcter intern que limiten o redueixen la capacitat de
desenvolupament i progrés del municipi de Lliça de Vall i que per tant han de ser
corregits.
 Fortaleses: aquelles capacitats, recursos, posicions assolides de caràcter intern que
diferencien Lliça de vall d'altres municipis que suposen un avantatge competitiu i que
han de ser potenciats i explotats.
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 Amenaces: situacions negatives, externes al municipi, que poden atemptar contra ell
d'alguna manera i que per tant s'han d'afrontar.
 Oportunitats: factors positius, aliens al municipi, que es generen en l'entorn i que
poden ser aprofitats. Representen un avantatge aprofitable pel municipi que s'ha
d'explotar.
La metodologia emprada consisteix en primer lloc, en el diagnòstic de la situació actual
(Fortaleses i Debilitats) i posteriorment la visió de futur (Oportunitats i Amenaces).
-DEBILITATS

-AMENACES

-FORTALESES

-OPORTUNITATS

SITUACIÓ
ACTUAL

SITUACIÓ
FUTURA

3.4.1 Debilitats
 Hi ha una estructura de població amb nuclis petits dispersos que dificulta la prestació
de serveis. L'àmbit rural del municipi sent cert abandó i escassa visibilitat.
 L'administració municipal té problemes de coordinació interna, i necessitats de
completar, reestructurar i dotar de mitjans i de recursos humans.
 Escassa oferta i visibilitat, de procediments de l'administració digital com a servei
d'interactuació amb l'Ajuntament.
 Manca d'una visió integrada dels documents estratègics existents i en
desenvolupament, i absència d'estructures de gestió municipal.
 Falta d’actualització del lloc de cap de brigada.
 Dispersió de les instal·lacions municipals.

3.4.2 Fortaleses
 Municipi amb qualitat de vida, ben equipada, segura, amb patrimoni cultural i amb
projecció exterior per esdeveniments singulars.
 Hi ha una forta voluntat modernitzadora, al sector de la tecnologia.
 L'Ajuntament posseeix responsables tècnics i treballadors compromesos i d'alta vàlua.
 Gran densitat associativa
 Les variables estadístiques situen a la població de Lliça de vall com un municipi amb
índexs molt positius en qualitat de vida i capital humà.

3.4.3 Amenaces
 Limitacions pressupostàries, competències assumides sense assignació pressupostària
suficient
 Expectatives molt altes al voltant de la participació ciutadana que poden generar
frustració si no es clarifiquen els mecanismes, competències i àmbits d'actuació.
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 Limitacions de contractació de perfils més professionals, per atendre els perfils més
socials del municipi.

3.4.4 Oportunitats
 El nou context de clarificació de les responsabilitats funcionals i pressupostàries de les
administracions. La modernització de l'administració i la seva gestió pot millorar la
seva eficiència interna i la seva proximitat al ciutadà.
 L'oportunitat de finançament a través de Fons de la diputació i Generalitat destinats al
desenvolupament urbà sostenible, la regeneració urbana, l'eficiència energètica, el
desenvolupament tecnològic, economia circular.
 El desenvolupament tecnològic com a via per a la millora de la qualitat de vida, de
desenvolupament econòmic, de gestió ciutadana, de transparència i participació, de
difusió i imatge.
 Necessitat de reforçar el sistema d'espais lliures, el desenvolupament d'una política de
serveis de públics, com a instrument d'igualtat, de qualitat de vida i de justícia social.

3.5 Diagnosi de la gestió i propostes de millora
En aquest apartat s’analitzen aquells trets de l’estructura organitzativa que presentaven
disfuncions significatives o aspectes a millorar, tant els que tenen a veure amb la forma que
s’organitza l’àmbit, com els que tenen a veure amb la descripció i configuració de cadascun
dels llocs de treball que l’integren.
A nivell general i a partir de la informació analitzada i de la documentació existent en el
primer contacte amb el lloc de treball, es detecten diversos aspectes que es van tenir en
compte:

3.5.1 L'absència de documentació i estructura de processos fa
impossible aplicar un manteniment preventiu i planificat
Dins de tots els serveis que desenvolupa la brigada municipal, la gran majoria són treballs que
es poden planificar d'una manera regular, ja que són repetitius. L'anterior responsable del
departament portava organitzant el servei durant els últims 25 anys, veient l'evolució que ha
tingut el municipi i la corporació durant tots aquests anys i organitzant a la seva manera el
servei, sense rebre cap tipus de formació en el gestió d’equips de treball. El fet és que totes les
accions passaven per ell i les actuacions eren en diferit, un manteniment correctiu i tractant
d'actuar immediatament.
En la estandardització dels processos, per a que un procés sigui degudament estandarditzat, ha
d'estar documentat. En fer-ho estem assegurant que les persones executin els processos
d'acord a com estan escrits. En qualsevol nivell de l'organització, al documentar els elements
importants, com accions, recursos i temps estem enfocant a les persones a càrrec, cap a
l'assoliment de determinats objectius i metes. La documentació ajuda a mantenir l'enfocament
i la disciplina cap als objectius del sistema.
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3.5.2 En general falta de actualització del lloc de treball de Cap de
Brigada
Com ja apuntàvem en l’anterior apartat, l’anterior responsable del lloc de treball de Cap de
Brigada va estar treballant durant 25 anys sense cap tipus d’actualització en tota l’estructura
organitzativa de la brigada municipal de Lliça de Vall.
Els seus mètodes i la seva forma d'aplicar-los van acabar viciats per diversos factors com el
pas del temps, pel personal que tenia al seu càrrec, el desgast que provocava la manca de
delegació de funcions,...
En general, els objectius del treball no estaven clars, així com les funcions de cada
treballador, de manera que l'organització funcionava d'una manera bidireccional entre el cap i
cadascun dels treballadors per separat.
La divisió del treball és necessària per les següents raons, Cada persona té habilitats i
capacitats diferents, i una sola persona és incapaç d'abastar tots els coneixements i tècniques
que cada dia són més complexos i extensos.
En dividir la feina es fa necessari assignar responsabilitats i delegar autoritat, el mateix que
coordinar els elements humans, materials i tècnics per aconseguir el compliment dels
objectius proposats. Es necessari al mateix temps, fer l'avaluació del rendiment i compliment
de les metes fixades.
Per garantir els resultats no n'hi ha prou determinar les funcions i els seus requeriments a cada
empleat, l'èxit del treball depèn de la capacitat i grau de participació de l'element humà.

3.5.3 L'estructura organitzativa de la Brigada no es correspon amb
l’organigrama formal del que disposa l’organització
Amb l’anterior Cap del servei, la brigada municipal estava dividida en dues unitats operatives:
el Grup de manteniment d’edificis/instal·lacions, neteja viària, manteniment i neteja de parcs,
jardins/boscos i cementiri i el Grup de neteja d’instal·lacions i edificis municipals. Aquestes
dues unitats operatives estaven coordinades per dos llocs de treball, el Cap de la Brigada de
manteniment i el de Coordinador/a del personal de neteja d’instal·lacions, malgrat a nivell
formal només trobem reconegut el lloc de Cap de brigada de manteniment. Aquesta situació
ve derivada, segons les afirmacions dels responsables de l’organització, per problemes en la
coordinació del personal de neteja de les instal·lacions per part del Cap de la brigada de
manteniment, motiu per el qual es va crear una solució que va passar per que una operària de
neteja assumís les funcions de coordinació, podríem parlar de creació oficiosa del lloc de
treball de coordinador/a del personal de neteja d’edificis i instal·lacions.
Per tant vaig trobar el Grup de personal de neteja d’edificis i instal·lacions que funcionava de
forma autònoma a la resta de la Brigada, malgrat no estigues formalitzat el Grup ni el lloc de
coordinador/a del personal de neteja d’instal·lacions.
No existia cap tipus de relació entre les dues unitats identificades, Grup de manteniment i
Grup de neteja d’instal·lacions. Aquesta inexistència de coordinació provocava, en certes
ocasions, duplicitats a la feina (neteja viària, neteja dels voltants d’àrees de recollida
d’escombraries), feines que es realitzaven sense que siguin de la seva competència (neteja del
mobiliari per festes); feines que simplement es feien sense que ningú tingues clar qui les havia
de realitzar (neteja de registres de clavegueram, adequació dels locals per els actes que es
realitzaven,...) i interferències en les tasques entre uns/es treballadors/es i d’altres. Per intentar
arranjar aquesta situació i possibilitar una major eficàcia en les feines realitzades caldria
establir, en primer lloc, les competències assignades a les dues unitats i en segon lloc, cercar
els mecanismes de coordinació adients entre els dos llocs de coordinació i el lloc de
Coordinador/a d’obres, serveis i urbanisme/Arquitecte/a tècnic/a.
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3.5.4 Deficient coordinació entre els ocupants dels llocs de
responsabilitat/comandament
La coordinació entre els diferents llocs de responsabilitat de l’àmbit d’Urbanisme i Obres
d’on depèn la Brigada es realitza bàsicament a partir de reunions un cop per setmana (dilluns)
amb la presencia del Coordinador/a d’obres, serveis i urbanisme i Arquitecte/a tècnic/a, el
Cap de la brigada de manteniment i la Regidora de Governació, Règim intern, Treball, Medi
Ambient, Serveis i Esports, i de fulls de treball que lliura el Coordinador/a d’obres, serveis i
urbanisme i Arquitecte/a tècnic/a al cap de la brigada de manteniment amb les indicacions
pertinents de les feines a realitzar i que un cop han estat finalitzats els treballs son retornats,
també per escrit, indicant el seu estat i les incidències produïdes.
Aquest funcionament de coordinació mostra la nul·la relació entre aquests dos llocs de treball
més enllà de l’estrictament formalitzat en els seus respectius rols, dificultant la possibilitat de
actuacions ràpides i coordinades que resultarien mes eficients, així com un millor clima
laboral.
Respecte a l’ocupant del lloc de coordinador/a del grup de neteja d’instal·lacions reconeix
com el seu superior jeràrquic al lloc de Coordinador/a d’obres, serveis i
urbanisme/Arquitecte/a tècnic/a per a les funcions que desenvolupa de coordinació i
supervisió del personal assignat dels matins (Operaris/àries de neteja d’equipaments
municipals) i a la Regidora de Governació i Règim intern per les funcions de coordinació i
supervisió del personal de neteja de les instal·lacions educatives de la
població´(tardes/nits).En els dos casos, segons les informacions obtingudes, no existeix cap
canal formalitzat de coordinació i els encàrrecs o incidències es resolen en el moment de la
necessitat o de produir-se.
Per altra banda, em va sorprendre el baix nivell de coordinació entre la brigada de
manteniment i l’àmbit de Medi Ambient, tractant-se com es tracta d’una brigada on una gran
part de les feines assignades estan relacionades amb el manteniment i neteja d’espais verds,
així també, en la mateixa situació ens trobem amb el departament de cultura que el nivell de
coordinació per a la realitzar els actes i esdeveniments que es realitzen al municipi es
pràcticament nul.

3.5.5 Manca de planificació
Hi ha una manca de planificació en les feines que se’ls assigna als treballadors/es de la
Brigada, segons he pogut constatar en el període que vaig treballar conjuntament amb
l’anterior responsable. Motiu pel qual passo a descriure algunes situacions identificades que
hem porten a fer l’anterior afirmació:
 El conductor de la màquina escombradora no porta, habitualment, a cap Operari/ària
de suport quan passa pels carrers el que provoca que nomes es netegi el carrer i no la
vorera per on passa, motiu que fa que la feina es dupliqui i un/a altre/a treballador/a
hagi de netejar la vorera en un altre moment o un altre dia.
 Només hi ha una persona que condueixi l’escombradora motiu pel qual en períodes de
vacances o malaltia del mateix, la màquina resta aturada provocant una infrautilització
de la mateixa i que la feina que es pot realitzar amb aquesta maquinària s’hagi de
realitzar de forma manual.
 Donada l’extensió del municipi i el gran nombre de zones verdes existents en llocs
apartats del centre urbà, el cap de brigada feia la distribució d’alguns operaris als
diferents espais i els hi assigna una tasca a realitzar. El problema apareix al no existir
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un control del temps necessari per l’execució de la tasca, el que provoca en moltes
ocasions el treballador/a resta sense fer res fins que no el va a recollir el Cap de la
Brigada, ja que no tots disposen de vehicle per traslladar-se. Això provoca situacions
d’ineficàcia al tenir personal inactiu
 Tots els treballs relacionats amb logística i manteniment de la maquinària de la
brigada municipal els desenvolupava el propi cap de brigada, havent d'estar traslladant
eines i maquinària contínuament ja que no hi ha un control de gestió d'eines i
subministraments provocant situacions d'inactivitat o utilització d'eines manuals per
falta de maquinària més idònia per a l'activitat que es realitza. No ha tingut la capacitat
de poder delegar en un altre treballador l'apartat logístic de gestió de materials i eines,
que facilitaria la seva tasca de gestionar, coordinar, distribuir i supervisar els treballs
de manteniment.
 Donat el creixement de la plantilla en els últims anys hi havia un cert estrès
organitzatiu pel que fa a la indefinició de rols i el repartiment de càrregues de treball.
Operaris realitzant tasques alternes sense motivació en dur a terme una tasca concreta
dins de l'organització, per la falta d'especialització i divisió de tasques ajustada a les
necessitats del servei.
 Les tasques que representen una major penalitat en el seu desenvolupament són
assignades habitualment al mateix personal sense que hi hagi cap criteri basat en
l’especialització requerida per el seu desenvolupament i la persona a la qual se li
assigna.
Tots els aspectes comentats anteriorment caldria corregir-los a partir d’una correcta
distribució de la feina, que consideres els temps necessaris per el seu desenvolupament,
l’alternança en les tasques a realitzar per a que no resultessin tant penoses i l’equipament dels
treballadors amb mitjans d’intercomunicació per poder comunicar-se amb el Cap de la
brigada informant de la finalització de les feines assignades o de les possibles incidències.

3.5.6 Inexistència de criteris uniformes en la distribució de les funcions
assignades
No existeix un criteri uniforme en la distribució de les funcions assignades als diferents llocs
de treball de la Brigada, ni una correcta distribució de les càrregues de treball atenent a criteris
de penositat i penalitat en el desenvolupament de les feines. A mode d’exemple, comentar que
dos Operaris/àries que utilitzen les màquines desbrossadores tenen assignada aquesta funció
durant tot la jornada laboral, malgrat que les indicacions de les fitxes de prevenció respecte a
la utilització d’aquest tipus de maquinària recomanen descansar cada hora i mitja de feina.
D’altres Operaris/àries són enviats a treure herbes tota la jornada amb un “xapo”, eina que
obliga a una posició forçada, en contes de possibilitar, en la mesura que sigui possible, la
utilització de maquinària (tallagespa) per alleugerir la tasca.
Respecte a aquesta manca d’una correcta distribució de les tasques assignades als diferents
llocs de treball, cal recordar que una de les funcions principals dels dos llocs de comandament
de la unitat de la Brigada de manteniment, Coordinador/a d’obres, serveis i
urbanisme/Arquitecte/a tècnic/a i Cap de Brigada de manteniment, es la de distribuir i donar
pautes per l’execució de les feines de l’àmbit de treball, atenent sempre a la correcta
distribució de les càrregues de treball.
Recomanaria que juntament amb la planificació de les feines a realitzar és consideressin els
aspectes relatius a la correcta distribució de les càrregues de treball entre els diferents
ocupants dels llocs de la brigada, afavorint el treball en equip i la capacitat de cooperació, així
com atenen a las condicions físiques dels diferents ocupants.
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3.5.7 Manca de motivació
Després de parlar extensament amb tots els treballadors de la Brigada de manteniment i dels
comportaments observats puc afirmar que el clima laboral entre els ocupants dels diferents
llocs de treball no es el propici per aconseguir la coordinació i cooperació necessàries entre
els diferents ocupants dels llocs de treball per tal d’assolir objectius comuns, impossibilitant la
ràpida adaptació a treballar amb diferents persones. Partint de que treballar en equip no és
fàcil i que els treballadors/es han de conviure moltes hores al dia amb caràcters diferents,
sentiments, i estats d’ànims que són important potenciar, per part dels responsables de la
brigada, els aspectes motivadors que portin a l’organització a un funcionament òptim.
En tot cas, considero que la pràctica inexistència de relacions d’amistat fan perdre fluxos
importants de comunicació informal que aconseguirien millorar relacions interpersonals i les
interaccions entre treballadors/es de la Brigada, aconseguint el desenvolupament de l’activitat
professional per mitjà dels contactes entre companys de feina, alhora que serviria de vàlvula
d’escapament a queixes personals, conflicte i frustracions de feina.
Per tota els motius expressats caldria cercar la manera d’organitzar algun tipus
d’esdeveniment lúdic/festiu un cop l’any amb tots els integrants de la Brigada per propiciar
els espais distesos i aconseguir la cohesió que no existeix a l’actualitat.
Aquesta desmotivació a nivell informal (no es troben mai fora de la feina, ni fan cap
celebració conjunta) que hem comentat anteriorment, també existeix a nivell formal ques es
podent resumir en:
 Escassa comunicació entre el coordinador de l’àmbit i el Cap de la Brigada.
 Dificultats en la transmissió correcta d’ordres entre el Cap de la Brigada i els/les
treballadors/es de la Brigada.
 Sentiments de no sentir-se valorats a la feina i de que no s’aprofiten suficientment les
seves aptituds i potencialitats, alhora que no es donen oportunitats d’adquirir
coneixements a la feina.
 No existeix cap possibilitat de promoció a la brigada.
 Repartiment poc equitatiu de les hores extraordinàries que es poden realitzar en
moments puntuals d’organització de festes o esdeveniments, així com les que es
realitzen a la Sala de Vetlla del tanatori municipal.
 Escassa oferta formativa per part dels responsables de l’organització.
Aquesta relació d’aspectes a considerar indiquen que no s’ha intentat ajustar i encaixar les
funcions desenvolupades per cada treballador/a a les seves aptituds i aconseguir un major
rendiment a la feina alhora que un clima laboral més favorable.
Un cop revisats aquests aspectes considero que caldria en el moment oportú afavorir la
formació dels treballadors/es de la Brigada i la possibilitat de promoció.

3.5.8 Deficiències en l’aplicació de la legislació e prevenció de riscos
laborals
En aquest punt considero adient comentar la importància d’una correcta aplicació de la Llei
de Prevenció de Riscos Laborals. Així doncs, seria necessari la realització d’un estudi
complert sobre l’escenari actual en aquesta matèria, duent-se a terme una avaluació de riscos
possibles, l’adequació dels EPI’s de que disposen els treballadors/es i la formació adient.
Recordar que la màxima responsabilitat respecte a l’aplicació global de la política de
prevenció recau en l’Alcaldia, executant-la a través dels regidors/es i dels comandaments amb
diferents graus de responsabilitat que han de vetllar pel compliment i aplicació de les normes
de prevenció. Donada la situació detectada a la Brigada de l’Ajuntament de Lliça de Vall,
caldria redactar un document on quedes reflectida l’organització de l’activitat preventiva,
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indicant les funcions dels diferents llocs de treball i les seves responsabilitats, les diferents
funcions i responsabilitats dels nivells organitzatius (alcaldia, regidories, caps d’àrea i
comandaments, comandaments immediats dels treballadors, servei de recursos humans i
prevenció, treballadors/es, etc.)
Per altra banda, caldria revisar si existeixen les fixes de prevenció d’utilització de les diferents
maquinàries de que disposa la brigada i, al mateix temps, si són conegudes i aplicades les
seves recomanacions pel Coordinador/a d’obres, serveis i urbanisme i el de Cap de la Brigada,
així com la totalitat dels treballadors/es haurien de vetllar pel compliment de la normativa en
aquesta matèria.
Respecte a les instal·lacions de que disposa la Brigada de manteniment els treballadors/es
consideren que són adequades, malgrat en general falta ordre en el magatzem d’eines i
maquinària. La majoria de treballadors consideren que tenen eines i maquinària suficients per
malgrat no sempre se’ls proporciona la més adequada o la que necessiten en un moment
donat. La maquinària els hi ha de lliurar el Cap de la Brigada amb el retard que això pot
comportar segons on es trobi. Caldria reconduir certes situacions manifestades en que no se’ls
hi lliura la maquinària adient per realitzar la feina amb menys esforç físic, per exemple
màquina tallagespa i no “xapo”, o bufadores i no escombres manuals.

3.5.9 Resum problemàtiques detectades i propostes
Com a resultat de l’anàlisi realitzar sobre la situació de la Brigada de manteniment de
l’Ajuntament de Lliçà de Vall i a partir de que he anat exposant passo a fer un breu resum dels
aspectes més rellevants identificats i de les propostes de millora.
PROBLEMÀTIQUES
DETECTADES
Manca de coordinació i escassa
comunicació entre els
comandaments jeràrquics de la
Brigada.

ACCIONS PROPOSTA
•Planificar conjuntament les tasques a
realitzar
•Prioritzar de manera conjunta les
tasques a realitzar.
•Visites conjuntes sobre el terreny per
copsar el desenvolupament de les
tasques assignades i les problemàtiques
que puguin aparèixer.

•Integrar el lloc de coordinador del grup
de neteja sota la responsabilitat del cap
de brigada.
Nul·la comunicació entre el lloc de
•Realitzar reunions setmanals amb els
Cap de la Brigada de manteniment
diferents llocs de coordinació distribuint
i el lloc oficiós de coordinador/a del
les tasques a realitzar, així com la
grup de neteja d’instal·lacions
priorització de les mateixes i els criteris
de col·laboració entre els diferents grups
de treball.

Manca de planificació i priorització
per part del Cap de la Brigada de
manteniment.

•Planificar les tasques a desenvolupar en
funció dels objectius a aconseguir.
•Comunicar formalment als
treballadors/es de la Brigada aquesta
planificació i priorització, així com els
objectius a aconseguir.
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Infrautilització de maquinària i
eines

•Organitzar el parc de maquinària i
planificar les feines a realitzar amb la
maquinària i el personal adient.

Manca de distribució de les feines
a realitzar segons criteris de
redistribució de càrregues de
treball.

•Organitzar els treballs a realitzar atenent
a una correcta distribució de les
càrregues de treball.
•Preveure en la planificació dels treballs
a realitzar, l’alternança de tasques a
desenvolupar segons els criteris de
penositat i penalitat de les mateixes.

Deficient aplicació de les mesures
preventives

•Identificar les responsabilitats en
seguretat laboral
•Propiciar la formació adequada.
•Proporcionar els EPI’s adequats.
•Vetllar pel compliment de la normativa
en prevenció i salut laboral.

Donades les funcions actuals
acumulades de Coordinació
d’obres, serveis i urbanisme i les
tècniques d’Arquitecte/a tècnic/a la
direcció de la Brigada es realitza
de manera massa allunyada de les
realitats quotidianes de
desenvolupament de les feines
encomanades.

•Separar en dos llocs l’actual lloc de
Coordinador/a d’obres, serveis i
urbanisme / Arquitecte/a Tècnic/a amb
funcions pròpies d’un lloc tècnic de
l’àmbit de territori i urbanisme.

•Canviar la denominació del lloc pel de
Coordinador de serveis i la seva
No adequació del lloc actual de
responsabilitat.
Cap de la Brigada de manteniment
•Actualitzar el lloc, amb un perfil més
tècnic.
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4 NOVA GESTIÓ DEL SERVEI
A continuació descriuré el nou pla de gestió, nomenant els nous llocs de treball que
composaran la plantilla de la brigada, així com els objectius i plans específics per àrees de
treball derivat de la implementació de les propostes acordades per l'equip de govern i el
Coordinador/a d’obres, serveis i urbanisme / Arquitecte/a Tècnic/a a partir de les
consideracions fetes al analitzar l'anterior gestió del servei.

4.1 Característiques del nou servei d’obres i manteniment
A continuació descriuré les mesures correctores i les propostes per tal de reflectir la nova
gestió del servei :

4.1.1 Nou organigrama i nomenament llocs de treball
La manca d'actualització de les funcions del Cap de brigada, així com l'absència de
procediments, manuals de treball, documentació històrica de les tasques realitzades, ... va fer
necessari una redistribució de les càrregues de treball de Cap de brigada, per poder alliberarho i així emprendre aquestes noves funcions més acords a la seva funció de coordinador de
tota la unitat operativa de serveis de l'Ajuntament de Lliça de Vall.
La tasca diària de l'anterior cap de la brigada havia derivat, amb el pas del temps, en una
disfunció de les tasques que realment són importants, com són les de planificar i coordinar els
treballs a realitzar. La delegació de part de les seves funcions, més pròpies d'una organització
petita (reparació i manteniment de maquinària, control de materials, transport de maquinària,
...), és bàsica per poder corregir aquestes disfuncions. Per tot això es va designar un nou lloc
de treball de Encarregat d’Equip amb les funcions delegades del lloc de Cap de Brigada i un
altre de lloc de Coordinadora de neteja amb les funció de gestionar el grup de neteja
d’instal·lacions. Així doncs el nou organigrama de llocs de treball queda:

Unitat Operativa d’Obres i Manteniment
Unitat Operativa verd Urbà

OFICIAL ZONES VERDES 3

O. SUPORT

MÀQUINA ESCOMBRAR

12 OPERARIS
NETEJA
ESCOLES

ENCARREGAT
D’EQUIP

Conserges Equipaments

7 OPERARIS
NETEJA
D’EQUIPAMENTS

Unitat Operativa neteja d’Equipaments i via pública

CONSERGE ESCOLA
“ELS VINYALS”

CONSERGE ESCOLA
“LES LLISSES”

CONSERGE CAN
MAGAROLA

CONSERGE
AJUNTAMENT

CONSERGE
PAVELLÓ / GIMNÀS

CAP BRIGADA D’OBRES I
MANTENIMENT

CONSERGE CAMP
FUTBOL

COORDINADOR/A NETEJA

OPERARI NETEJA CARRERS 2

OPERARI NETEJA CARRERS 1

O. SUPORT

OFICIAL ZONES VERDES 2

O. SUPORT

CAMIÓ ESPAIS VERDS

OFICIAL ZONES VERDES 1

CAMIÓ MANTENIMENT

OFICIAL JARDINER REG

OFICIAL PINTOR/PLADUR

OFICIAL LAMPISTA

OFICIAL PALETA

Contractes d’interinitat

O. SUPORT

OPERARI SUPORT

OPERARI SUPORT
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EQUIP DE GOVERN

COORDINADOR/A D’OBRES,
SERVEIS I URBANISME
ARQUITECTE/A TÈCNIC/A

Plans d’ocupació
AUXILIAR
ADMINISTRATIU/VA
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4.1.2 Divisió del servei en Àrees o unitats de gestió
Una altra mesura que es va dur a terme va ser la de dividir la unitat operativa en diferents
àrees o unitats operatives amb l'objectiu que les persones siguin responsables d'un conjunt
limitat d'activitats i no de l'activitat com un tot. La divisió del treball crea activitats
simplificades que poden aprendre i completar-se amb relativa rapidesa.
En la nova gestió del servei podem identificar tres grups segons les funcions desenvolupades:
 Unitat d’obres i manteniment
Aquesta unitat correspondria a llocs de treball amb certa especialització (paleteria, fontaneria,
conducció, serralleria, pintura), amb les activitats de manteniment de l’espai públic, comprèn
tots els serveis i àmbits municipals que dia a dia contribueixen al desenvolupament del
municipi, petites actuacions de transformació urbana, manteniment d’equipaments
municipals.
 Unitat verd urbà
Aquest segon grup, encarregat de la gestió d’espais verds i via publica, amb les feines de
jardineria i neteja viària, comprèn la conservació de parcs, jardins i zones verdes, la gestió del
arbrat viari, així com la neteja de carrers i places del municipi.
 Unitat neteja d’equipaments
Un tercer grup, que conformaria el grup de neteja d’equipaments, amb les activitats
necessàries per a poder tindre les instal·lacions municipals disponibles per al seu correcte
funcionament, escoles, casal, ajuntament, jutjat,...
Per aquest motiu vaig proposar canviar les denominacions dels llocs de treball que
s’ajustessin a la realitat de les funcions que passarien a desenvolupar.

4.1.3 Formalització fitxes llocs de treball
Per tal de identificar les funcions i objectius de cada treballador, vaig trobar necessari realitza
i redactar les fitxes dels nous llocs de treball. (annex)
La descripció d'un lloc de treball permet determinar d'una manera correcta la formació de
l'ocupant i el programa de desenvolupament personal dins de l'organització. Alhora també
determinarà una definició exacta de la persona que substituirà el capital humà que ocupa un
lloc de treball específic quan cessi l'activitat del treballador titular, bé per jubilació del mateix
o qualsevol altra causa.
Vaig fer una descripció del lloc de treball per ajudar a determinar quins factors faran que
l'acompliment del mateix sigui eficaç i per determinar els requeriments del mateix.
La descripció de llocs és el document que recull la informació obtinguda per mitjà de l'anàlisi,
quedant reflectit el contingut del lloc així com la responsabilitats i deures inherents a aquest.
A través de l'anàlisi i descripció de llocs, vam aconseguir situar el lloc en l'organització,
descriure la seva missió, funcions principals i tasques necessàries per a exercir de manera
completa aquestes funcions. Segons necessitats, aquesta estructura mínima, pot completar-se
amb apartats relatius a seguretat i mitjans de protecció propis del lloc de treball, relacions
internes, perfil professional idoni de la persona que hauria d'ocupar el lloc, ..
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4.1.4 Gestió de la Unitat d’ Obres i Manteniment
Dur a terme un manteniment integral de la via pública i d'instal·lacions es presenta com una
tasca molt complexa en la qual una correcta planificació i control és vital per aconseguir un
treball eficient, per això en aquest projecte es vol pretendre buscar accions i mètodes que
facilitin els treballs d'aquest camp. Partim d'una situació en la qual es van a presentar dos
tipus diferents de manteniment:
MANTENIMENT PREVENTIU
Conjunt d'operacions d'inspecció (programades i planificades) periòdica dels equipaments i
equips, necessàries per avançar-se a fallades que puguin ser de vital importància en el
funcionament de les instal·lacions. La finalitat d'aquests treballs és preveure la decisió abans
que passi i eliminar les seves causes potencials, amb el que aconseguirem tenir un millor estat
de l'edifici a mantenir.
La gestió de l'ajuntament sobre aquests treballs abans d'aplicar les mesures que s'exposaran en
el projecte, era totalment diferent. A continuació es mostraran diferents punts on es
visualitzarà la forma de treball duta a terme anteriorment per gestionar el manteniment
preventiu:
 No es disposava d'una programació adequada on es visualitzessin les dates establertes
per a la realització d'inspeccions preventives. Es feia una manteniment preventiu no
controlat correctament, on el cap de brigada havia de recordar per compte propi quan
s'havia de realitzar cada revisió, el qual ocasionava que de vegades el propi usuari fos
l'encarregat d'haver de recordar sobre el deure de realitzar els manteniments.
 No es disposava de plantilles pròpies establertes per realitzar les revisions. El
responsable de manteniment feia ús de plantilles realitzades per altres empreses o
altres departaments, sense seguir cap tipus de format.
En definitiva, el mètode de treball establert era que el cap de brigada de manteniment
planifiqués i organitzés els treballs a curt termini, sense disposar de cap mitjà de suport
informàtic que l'ajudés a fer una programació òptima. Tampoc hi havia un programa establert
que marqués uns passos i pautes a seguir en aquest tipus de manteniment, simplement el
responsable s'anava adaptant a cada situació i es realitzava els treballs entorn les necessitats
que es presentaven en cada moment.
En aquest projecte es presenta un programa de manteniment preventiu per canviar la manera
de treball, pretenent solucionar els problemes descrits anteriorment i ser més eficients. Els
passos que es van a dur a terme per realitzar aquest tipus de manteniment seran els següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Programació del manteniment preventiu.
Planificació de revisions preventives.
Execució de revisions preventives.
Elaboració de informes de revisions preventives.
Pressupostos d’esmena de deficiències detectades.
Esmena de deficiències detectades.
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Figura 4.1 Passos a seguir en el manteniment preventiu
Entre d'altres, es porta a terme un manteniment preventiu dels edificis municipals que formen
part del patrimoni d’equipaments sobre sistemes estructurals, cobertes edificis, tancaments
exteriors, acabats interiors, instal·lacions de climatització, de baixa tensió, de centres de
transformació, de protecció contra incendis, parallamps i tots aquells elements que afecten la
seguretat o que han de ser revisats periòdicament segons reglament.
PROGRAMACIÓ:
El primer pas per establir un programa de manteniment preventiu és realitzar la programació
del mateix. Depenent del tipus d'instal·lació el cap de brigada establirà les dates d'execució,
periodicitat de les revisions, assignació de treballadors, etc.
-Periodicitat de les revisions: S'estudiarà en cada cas la periodicitat de les inspeccions
preventives i establir-nos dates d'execució en tots els centres mantinguts.
-Nº de treballadors: Depenent del tipus d'instal·lació, de les condicions i de les dimensions, el
cap de brigada assignarà el nombre de treballadors necessari per dur a terme la revisió
preventiva.
-Perfil del treballador: El perfil professional del treballador serà una dada important a tenir en
compte a l'hora d'assignar els operaris per a les revisions preventives. S'escolliran depenent
del tipus d'instal·lació a mantenir.
-Hores de treball: Es realitzarà una previsió d'hores de treball en cadascuna de les revisions a
realitzar, tenint en compte les dimensions i dificultats que es puguin presentar en cada un dels
centres.
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PLANIFICACIÓ:
Un cop realitzada la programació del manteniment preventiu es procedirà a establir les
tasques per dur a terme. Per a això anem a crear unes plantilles en les quals es visualitzin les
operacions a realitzar. Aquestes plantilles faran la funció de "guia" per als operaris a l'hora de
dur a terme els treballs preventius. Aquests, únicament haurà d'anar seguint els passos del
document, emplenant tots els camps de la plantilla. Aquestes fitxes, a més de servir de
documents de planificació, simplifiquen i aclareixen les accions a realitzar pels operaris en la
revisió, facilitarà la comprensió posterior de l'encarregat de manteniment sobre les accions
realitzades i permetrà crear una arxiu d'històrics estandarditzats que puguin servir per
estudiar, avaluar i millorar les accions preventives
En resum aquestes plantilles oferiran els següents avantatges:
-Document físic per a visualitzar les tasques establertes.
-Utilització com a ruta de treball per als operaris durant els treballs preventius.
-Document físic mitjançant el qual el cap de manteniment visualitza els resultats del
manteniment preventiu.
-Document mitjançant el qual es realitzarà l'informe final apte per a qualsevol necessitat.
-Registre d'històrics d'accions preventives.
A l'annex es mostren diferents plantilles realitzades per dur a terme el manteniment preventiu
de diferents tipus d'instal·lacions.(annex)
El Cap de la brigada utilitzarà la programació realitzada per planificar cada tasca preventiva,
podent observar quants treballadors i quantes hores seran necessaris per a la consecució de
cadascuna de les tasques. Aquest haurà de combinar de la manera més eficient l'assignació
dels operaris, ja que serà clau per a la millor gestió del servei.
EXECUCIÓ:
Un cop realitzada la programació i planificació del manteniment preventiu, es procedirà a la
execució del mateix. Per fer-ho s'ha d'assignar als operaris idonis en funció al tipus de
manteniment a realitzar.
Un cop assignats els treballadors, se'ls proporcionaran els equips necessaris i la "full de ruta"
(plantilla corresponent al tipus de manteniment vist anteriorment). Els operaris aniran
realitzant les accions indicades en la plantilla i aniran omplint en funció als resultats obtinguts
en la revisió. D'aquesta manera d'una banda es realitzarà la revisió preventiva i per un altre
tindrem un document físic en el qual es visualitzaran els resultats de les operacions
realitzades. Posteriorment la plantilla emplenada pels operaris servirà per realitzar el informe
final.
INFORME PREVENTIU:
Un cop realitzada la revisió preventiva, el següent pas serà recopilar totes les dades
obtingudes i elaborar un informe. En aquest és mostraran els resultats de les diferents accions
preventives dutes a terme, podent d'aquesta manera visualitzar l'estat actual de la instal·lació i
ressaltar les deficiències trobades.
Per a l'execució de l'informe s'utilitza la mateixa plantilla que s'usa com "full de inspecció "en
l'execució del manteniment preventiu, la qual cosa va a agilitar considerablement l'elaboració
de l'informe, ja que simplement cal informatitzar amb llenguatge més tècnic i llegible l'escrit a
mà pels operaris en la plantilla. D'aquesta manera aconseguirem un estalvi important de temps
de treball per al cap de la brigada i s'assegura la nul·la pèrdua d'informació en el pas de "full
d'inspecció" a "informe".
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ESMENA DEFICIÈNCIES:
A més de facilitar un informe sobre la revisió preventiva, també hi haurà d'aportar un
pressupost per esmenar les deficiències trobades.
En aquest pressupost es reflectiran les operacions necessàries per corregir els desperfectes i
deixar les instal·lacions en perfecte estat. Es generarà una plantilla que serveixi de base per a
realitzar tots els pressupostos necessaris (tant per manteniment correctiu com preventiu),
agilitant i facilitant d'aquesta manera la generació dels mateixos.
CONCLUSIONS:
S'ha presentat una situació en la qual l'ajuntament ha de abordar un manteniment preventiu
d'instal·lacions diverses. Per a això s'han estudiat les necessitats per dur a terme aquests
treballs i s'ha elaborat un programa de manteniment preventiu, mitjançant el qual la es regirà
per realitzar aquestes tasques d'una forma programada, eficaç i àgil.
El programa estableix un mètode de treball aplicable a tots els tipus de instal·lacions. El
mètode es basa en la creació i seguiment d'una sèrie de plantilles (Fulls d'inspecció) que
serviran tant als operaris, com a cap de la brigada (a l'hora de realitzar l'informe final).
Aquestes plantilles oferiran un estalvi important de temps de treball i claredat d'informació,
sent vitals per a l'eficàcia i la consecució d'un manteniment preventiu òptim.
MANTENIMENT CORRECTIU
Conjunt d'operacions per tal de corregir o reparar una fallada en un equip o instal·lació. Al
contrari que el preventiu la finalitat d'aquest tipus de manteniment es basa en actuar sobre la
instal·lació o l'equip avariat després d'haver-se produït la fallida.
Per abordar aquests treballs l'ajuntament no disposava de cap tipus de base de dades per
registrar els parts correctius, els passos fets al generar-se una avaria eren els següents:
 Recepció de part correctiu: En rebre una avaria el Cap de la brigada procedia a
imprimir-la en paper i a dipositar-la en una safata de "parts pendents".
 Diàriament el Cap revisava els parts pendents i segons la seva opinió distribuïa
els treballs del dia als operaris.
 Després d'atendre les avaries es podien presentar dues opcions:
-

Si l'avaria s'ha resolt satisfactòriament, es procedeix a arxivar el part en
una carpeta de "parts acabats".
Si l'avaria no s'ha resolt encara, es diposita de nou a la safata de "Parts
pendents".

Cal assenyalar que totes les observacions sobre cada avaria s'escrivien a mà sobre paper, res
en aquest procés quedava informatitzat.
Aquesta manera de treball presentava molts problemes ja que el fet de no registrar les avaries
en una base de dades fa que no puguem tenir una gestió i control eficaços sobre els mateixos.
Realitzar una planificació de treball basada en la observació de fulls impresos presentava una
dificultat molt elevada, i no és factible controlar sobre paper tant volum de feina.
Amb el meu treball s'implementarà un nou mètode de treball per a la consecució del
manteniment correctiu, oferint una manera més eficient del que estava sent utilitzat. Els
passos que es van a dur a terme per realitzar aquest tipus de manteniment seran els següents:
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1.
2.
3.
4.
5.

Recepció i registre d'avaria.
Planificació i previsió de mesures a prendre davant l'avaria.
Resolució d'avaria.
Conformitat al usuari
Tancament d'avaria.

Figura 4.2 Passos a seguir en les intervencions correctives.
RECEPCIÓ DE L’AVARIA:
L'usuari de la via pública i dels equipaments municipals genera un part a través d'una
aplicació informàtica que és enviat a l'ajuntament. Aquest part aportarà la informació sobre
l'avaria produïda perquè sigui atesa.
REGISTRE DE L’AVARIA:
Un cop rebut l'informe corresponent, la primera operació a dur a terme serà el registre de la
mateixa en una base de dades. En aquest cas s'ha decidit crear un "full de registre de parts de
avaria "que a més de realitzar la funció de base de dades també oferirà informació addicional
la qual serà útil per al control i planificació dels treballs.
PLANIFICACIÓ I PREVISIÓ:
Abans d'atendre l'avaria es realitzarà una previsió dels mitjans i temps necessaris per esmenar
el problema. Es planificarà l'operació buscant el moment òptim per atendre-la, preveient el
temps i el material a utilitzar, etc.
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ASSIGNACIÓ DE L’AVARIA:
Un cop planificada, s'assignarà l'avaria a l'operari o operaris més idonis per resoldre la
mateixa. A l'empresa es disposa de diferents perfils de professionals per poder abastar els
diferents tipus de avaries (electricista, lampista, paletes, etc.). En el cas de no disposar de
professionals adequats, hauríem d'acudir a una empresa externa subcontractada per
solucionar-la.
REPARACIÓ:
L'operari solucionarà l'avaria que li ha estat assignada.
TANCAMENT DE L’AVARIA:
Després de rebre conformitat de resolució de l'avaria per part del treballador, es procedirà a
revisar i donar tancament a la mateixa i assignar-la com "Realitzada" en el nostre "full de
registre de parts d'avaria". Així mateix es comunicarà a l'usuari que va generar el comunicat
de la reparació efectuada mitjançant la mateixa aplicació informàtica.
REGISTRE I CONTROL DELS PARTS DE TREBALL:
Un dels aspectes més importants en la planificació i control del manteniment correctiu és el
correcte registre de parts de treball, podent d'aquesta manera tenir un control de totes les
tasques generades i observar de manera ràpida, senzilla i eficaç els treballs que tenim
pendents, quan van ser generats, ubicació de la avaria, vista general, etc.
Un control dels parts de treball és clau per a la correcta consecució d'un òptim manteniment
correctiu, ja que en cada moment podrem observar les tasques realitzades i les que hi ha hi ha
pendents. Per a això s'ha pres com mesura crear un full de registre de parts en la qual es van a
anar arxivant totes les avaries generades (realitza la funció d'una base de dades), i a més ens
proporcionarà informació útil sobre cadascuna d'elles.
El full de registre de parts d'avaria tipus i la utilitat de cada un dels camps de la qual està
composta:
-Nº de part: Aquest número és imprescindible ja que serveix per
identificar cadascuna de les avaries. És un nombre comú per al treballador, el cap de brigada i
tot el personal de l'ajuntament.
-Data de generació de part d'avaria: Informa sobre la data en la qual es va generar el part
d'avaria. Gràcies a aquest camp podrem visualitzar quan de temps hi ha les avaries en curs.
-Estat: En aquest camp es visualitzarà l'estat actual dels parts generats.
D'aquesta manera podrem saber les avaries que estan pendents d'atendre i quals estan ja
solucionades, el que ens serveix per fer una planificació diària i iniciar els treballs visualitzant
que operacions tenim pendents. Vam establir 4 estats possibles en cada part d'avaria:
 Realitzat: La incidència ha estat solucionada satisfactòriament. s'ha procedit a
tancar el part hi ha conformitat per part del treballador i posteriorment del cap
de brigada.
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 Pendent: La incidència encara no ha estat solucionada. O bé no ha estat atesa o
bé s'ha revisat però encara no s'han pres totes les mesures necessàries per a la
seva solució.
 Pendent de pressupost (PP): Avaria en la qual a causa del seu complexitat o al
seu elevat cost de reparació, es fa necessari elaborar un pressupost d'execució, i
aquest ha de ser aprovat per junta de govern.
-Data realització: Ve a informar sobre la data en la qual es va resoldre l'avaria generada.
-Centre / ubicació: Camp mitjançant el qual es visualitza el lloc on s'ha produït l'avaria.
Depenent del tipus de manteniment aquest camp pot representar ubicacions de major o menor
grandària. A continuació es mostren alguns exemples de major a menor escala:
 Manteniment de complex esportiu: Pavelló, camp de futbol, vestuari masculí,
pista de pàdel 1, etc.
 Manteniment d'edifici d'oficines: Oficina 7, Oficina 9, Sala
juntes, Magatzem, etc.
 Manteniment via pública: Carrer, rotonda, senyal de transit , etc.
-Avaria: Camp en el qual es descriu breument l'avaria generada. A més
també es poden anotar detalls que ens ajudin a portar un seguiment de
l'avaria.
CONCLUSIONS:
S'ha presentat una situació en la qual l'ajuntament ha de abordar un manteniment correctiu de
la via pública i dels equipaments municipals. Per a això s'han estudiat les necessitats per dur a
terme aquests treballs i s'ha elaborat un programa de manteniment correctiu
El programa estableix un mètode de treball aplicable a tots els tipus de instal·lacions. El
mètode es basa en esquematitzar i tenir ben marcat els passos a seguir des que es produeix una
fallida fins que ha estat reparada, amb la intenció de reduir els temps de resposta i millorar
l'eficiència del servei.
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4.1.5 Gestió de la Unitat Verd Urbà
La Diputació de Barcelona va encarregar els treballs per a l’elaboració del Pla Director del
Verd Urbà de Lliçà de Vall (PDVU),l’any 2015 recollint la petició de l’Ajuntament de Lliçà
de Vall, amb la finalitat de disposar d’una eina de planificació actualitzada per millorar la
gestió i manteniment d’aquests espais.
En base a aquest PDVU vaig fer un anàlisis de les característiques i necessitats dels servei:
DIMENSIONAT DEL SERVEI:
La gestió dels espais verds de Lliçà de Vall és interna, mitjançant la brigada municipal,
formada per onze persones, de les quals només set tenen dedicació plena. Ocasionalment
s’han obert Plans d’Ocupació que han reforçat la brigada de jardineria.
El cost laboral de la brigada dedicada als espais verds va ser de 173.329’07€ l’any 2015, sent
aquest el principal cost de manteniment. El conjunt de la despesa, incloent les contractes de
serveis i maquinària, així com consums diversos, va ser de 285.501’90€
En els darrers set anys, quatre dels treballadors propis han rebut formació específica en
jardineria.
Alguns aspectes especialitzats com els tractaments fitosanitaris o determinades campanyes de
poda es contracten a empreses externes.
Moltes zones verdes estan mancades de xarxa automàtica de reg. la majoria de les zones
verdes allunyades del nucli estan mancades de reg automàtic. En la majoria dels casos
disposen de vegetació que sobreviu adequadament sense aportació de reg. En d’altres,
requereixen aportacions manuals a partir de boques de reg per a mànega.
El 53% de les superfícies d’arbustiva i el 78% de les d’entapissats disposen de reg automàtic.
De totes formes, cal tenir present que arbusts i entapissats totalitzen només un 3% de les
superfícies globals de les zones verdes.
Les instal·lacions existents estan majoritàriament controlades per programadors autònoms a
piles, excepte en els casos de les grans àrees verdes, que disposen de programadors alimentats
per corrent de la xarxa. No hi ha cap programador centralitzat o centralitzable.
S’han detectat nombroses incoherències menors en les xarxes d’emissors: Alguns sectors
combinen elements de diferent pluviometria (aspersors i difusors). Altres, tenen les línies de
degotadors integrats disposades en sentit perpendicular a la pendent. També s’han detectat
elements de reg aeri en zones d’antigues mates aromàtiques mediterrànies, que no suporten
aquest tipus de reg. Finalment, he de ressaltar que les instal·lacions de reg no disposen
d’escomeses regularitzades ni comptadors de cap mena, pel que no és possible calcular el
consum d’aigua dedicat al reg de les zones verdes, ni assignar-li un import econòmic.
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ANALISI I DIAGNOSI DEL VERD URBÀ (Indicadors):
Lliçà de Vall disposa d’una gran superfície de verd urbà per als seus ciutadans. Les seves més
de 21 ha fan que de mitjana, sobresurti entre les poblacions comparables quan es mesura en
m2 per habitant.
Municipi

Observacions

Estocolm
Hamburg
Vitoria-Gasteiz
Lliça de Vall
Montmeló
Sallent
La Garriga
Arenys de Mar
Malgrat de Mar
Cercle comparació
DIBA

“Ciutat verda Europea” 2010
“Ciutat verda Europea” 2011
“Ciutat verda Europea” 2012
Municipi estudi PDVU
PDVU
PDVU
PDVU
PDVU
PDVU

Espais verds per
habitant (m2/hab.)
86
40
39.2
33.6
28.9
28.3
21.9
13.3
11.9

DIBA Diversos

11.7

Taula 4.1 Disponibilitat de zones verdes per habitant. FONT: Pla Director del Verd Urbà
Si ens fixem en l’arbrat, també trobem que la quantitat d’arbrat per habitant és superior a la
mitjana. En aquest cas, per evitar paràmetres menors a 1, es mesura en habitants per arbre i on
es pot constatar també que Lliçà de Vall supera en nombre d’arbres per habitant la
majoria de municipis comparables.
Municipi
St. Cugat del Vallès
Lliçà de Vall
Montmeló
Sallent, Cardedeu i Roses
Figueres
Polinyà
Mollet del Vallès
Malgrat de Mar
Barcelona
Palma de Mallorca

Nombre d’habitants per arbre urbà
0.8
1.9
2.2
2.5
2.7
3.3
5
4.3
6
12

Taula 4.2 Proporció d'habitants per arbre FONT: Pla Director del Verd Urbà
Per a calibrar el servei de jardineria de l’Ajuntament, ens recolzarem en les dades dels Cercles
comparatius de la Diputació, de forma que comparem alguns dels paràmetres dels molts que
s’hi recullen.
El Cercles de Comparació de la diputació consisteixen en un punt de trobada entre tècnics de
diferents municipis on es comparen diferents paràmetres quantitatius dels seus respectius
patrimonis i serveis, per donar peu també a intercanviar experiències i optimitzar el servei a
partir de proves realitzades per altres.
Cal remarcar que la majoria dels municipis participants als Cercles de Comparació de
jardineria són més grans que Lliçà i disposen per tant, de serveis tècnics específics i
economies d’escala que els poden fer econòmicament més eficients en la prestació del servei.
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Nº

Paràmetre

1
2
3
4
5

Despesa manteniment jardineria
Cost Poda arbrat viari
Arbres esporgats anualment
Cost Oficial Jardiner Brigada
Superficie per Operari
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Lliça Cercle
Comparació Unitat
de vall DIBA
1.33
1.6
-17%
€/m2
30.93 41.30
-25%
€/arbre
55%
35%
+20%
%
12.20 13.80
-11%
€/hora
19.479 25.442
-23%
m2/arbre

Taula 4.3 Dades comparatives amb els Cercles DIBA.FONT: Pla Director del Verd Urbà
La despesa total del servei per m2 de verd urbà és més baixa que la mitjana. De totes formes,
la concentració d’esforços a les zones verdes més vistes fa que aquest aspecte no desmereixi
la percepció general de qualitat. A les zones verdes més allunyades del centre, utilitzades i
vistes per menys usuaris, la jardineria és més simple i és on aquesta despesa inferior per m2 es
nota.
Per tant, si es volgués estendre el mateix estàndard de jardineria en tot el municipi, seria
necessari equilibrar la despesa regular en manteniment.
Els paràmetres de la poda són interessants i ens indiquen un camp de millora: per una banda,
la contractació s’ha fet a un preu clarament inferior a la mitjana, molt en la banda baixa del
mercat, fet que genera una poda tècnicament poc adaptada a les necessitats de cada arbre o
cada alineació. Es pot fer una poda al servei de les necessitats i problemàtiques específiques
de les espècies i les seves ubicacions.
La segona dada analitzada en relació a la poda corrobora aquesta diagnosi: s’han esporgat més
unitats d’arbres que la mitjana de municipis. S’ha constatat que s’han esporgat arbres als que
no els calia poda.
Per a corregir aquesta deficiència caldrà que les noves operacions de poda es regeixin per
criteris tècnics: identificar els conflictes i problemes en l’arbrat que es poden resoldre amb la
poda, definint objectius, metodologia de treball i prioritats.
El cost per hora treballada d’un oficial jardiner és una mesura del nivell salarial que ens situa
un cop més lleugerament per sota de la mitjana dels municipis presos com a referència. Tenint
en compte que més de la meitat del cost del servei correspon a la mà d’obra, aquest factor per
si sol explica gran part de la desviació respecte al cost de manteniment per m2 del conjunt del
servei.
Finalment, resulta útil comprovar que la superfície que proporcionalment gestiona cada
membre de la brigada és menor que la mitjana de municipis. Aquesta és una mesura de
l’eficiència dels equips de treball, que podria explicar-se per diversos factors: la baixa densitat
i gran dispersió geogràfica de les zones verdes podria ser-ne un, però també la poca formació
que rep la brigada en matèries de jardineria, el baix grau d’automatització i eficiència del reg,
així com la gran quantitat de gespes extensives, que en determinades èpoques de l’any
comprometen molts recursos dedicats exclusivament a segar.
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CRITERIS DE PROXIMITAT I CONECTIVITAT:

Figura 4.3 Proximitat de la població espais verds urbans FONT: Pla Director del Verd Urbà

La distribució de les zones verdes dins del municipi segueix el mateix criteri que els dels
equipaments municipals: els grans espais estan concentrats a la nova centralitat al voltant del
passeig de l’Església. Escampades pel municipi hi ha multitud de petites zones verdes de
proximitat, normalment molt simples en la seva composició vegetal i amb alguns elements de
joc i mobiliari.
En aquestes zones més disperses, la tria de material vegetal molt sovint està condicionada per
l’habitual manca de xarxa de reg automàtic, fet que restringeix la paleta de plantes adequades.
Algunes de les grans zones verdes de transició amb el medi segueixen els límits de les
urbanitzacions, resseguint carenes o fondalades i complint així un paper de connector visual i
faunístic.
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CONCLUSIONS:
Un cop analitzat el servei, el PDVU i les característiques intrínseques del Municipi de Lliça
vaig extreure una sèrie de conclusions per tal d'abordar la problemàtica i tractar de gestionar
l’àrea en funció de les necessitats del servei:
 Les instal·lacions de reg són ineficients tant a nivell de control (programació)
com hidràulic (xarxa d’emissors), detractant una manca de formació específica
a la brigada i els serveis tècnics, en aquest camp.
 La imatge que projecten els espais verds és bona en general: Presenten un
aspecte cuidat i curós.
 Els espais de baixa intensitat estan adaptats al baix manteniment i els més
intensos estan ben cuidats.
 Es detecten molts m2 de gespa substituïbles amb alternatives més adequades a
l’ús que reben.
 No se sap quanta aigua consumeixen les zones verdes, donada la manca
d’escomeses i comptadors.
 Manquen directrius tècniques que defineixin com han de ser i com s’han d’usar
les instal·lacions de reg.
 Es detecta la possibilitat de donar major protagonisme a la brigada, que està
mancada de formació contínua específica en jardineria. La càrrega actual de
treball permetria incorporar noves funcions i fer-la créixer en qualitat i
habilitats.
 Hi ha marge de millora pel patrimoni arbori: falten directrius clares de poda i
cal iniciar un mètode sistemàtic i traçable de la gestió de l’arbrat, tant pel que
fa a la millora de l’estructura aèria com a la gestió del risc de caiguda de
branques.

NOVA GESTIÓ DEL SERVEI:
Després de definir i avaluar la tipologia de les superfícies i mesuraments que les defineixen
(praderies, gespa, massissos arbustius, massissos de flor, paviments, terrosos, sorrals, làmines
d'aigua i formacions d'arbrat), es proposa organitzar el servei en 3 zones o unitats de gestió.
Cadascuna d'aquestes unitats de gestió està constituïda per diferents zones verdes agrupades
en funció de tres criteris resultat de la superposició d'aquests.
Els criteris previstos són els següents:
 Proximitat-Dispersió: s'ha estimat com a límit de mobilitat de vianants operativa, una
distància màxima de 3.500 m, entre els punts més allunyats de la U.G. on la quadrilla
assignada prestarà el servei. Aquest límit estableix un radi d'acció màxim a cobrir per
les quadrilles amb vehicle i a peu cada jornada, que permeti una òptima eficàcia en les
tasques bàsiques a realitzar (moviment de segadores i eines, contenidors de residus,
etc.) i un repàs més detallat i freqüent de les zones.
 Grandària-Tipologia de superfície: Tant el factor "dimensió" d'una zona verda, com el
tipus d'ús d'aquesta zona (prat, massís, paviment, etc.), determinen els rendiments de
les labors. Per això, en funció de la mida i el tipus de superfícies a mantenir,
s'estableixen també límits de superfície i geogràfics per a cada zona. Cal establir una
solució de compromís entre els "usos" i les "dimensions" de cada Unitat de Gestió.
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 Pressió sociològica-Estat de conservació: De l'ús públic més o menys intensiu (per
unitat de superfície) que es fa de les zones verdes, es produeix un major o menor
deteriorament de les mateixes, que incideix de forma directa en el seu estat de
conservació. Així, les zones verdes situades en el nucli central del nucli urbà són més
sensibles que les perimetrals, ja que la repercussió per m2 és molt alta. Els grans parcs
i zones verdes es van desplaçant cap al perímetre exterior del nucli urbà, on l'ús públic
dels mateixos va resultant al seu torn menys intensiu (ús per m2), hi ha en general
millors dotacions d'infraestructures, i els rendiments de les tasques són més elevats,
per comparació amb els parcs del centre urbà, situats molts d'ells entre blocs i
distribuïts amb un alt grau de dispersió. Aquest contrast centre / perifèria, es pot
comprovar fàcilment a través de la documentació i anàlisi de l'annex. Ha d'existir una
correlació i equilibri lògics, entre aquests criteris d'estudi i els recursos que finalment
s'assignaran; tant en el tipus i característiques dels mitjans mecànics, com en la
qualificació i quantificació dels mitjans humans.
Seguint aquestes pautes, s'ha elaborat una relació ordenada en la qual amb l'encapçalament de
Zonificació del servei, s'analitzen les 3 unitats de gestió (U.G.), en què es proposa organitzar
el Manteniment.
Per aconseguir que la divisió establerta en unitats de gestió pugui ser justificada des del punt
de vista operatiu del servei, cal establir quins seran els àmbits d'actuació de les quadrilles de
treball que estaran assignades a cada unitat de Gestió.
Per a això, vaig creure imprescindible diferenciar dos grups de treball diferenciats pels
processos de treball que exerciran:
 Tasques bàsiques: Es tracta de les tasques més rutinàries i amb freqüència diària o
quasi-diària, entre les quals s'inclouen els processos de treball a ocupar pel personal
assignat de forma fixa a cada unitat de manteniment (neteja diària, control i realització
de regs, entrecavada i birbada i sega i perfilat de prats).
 Tasques específiques: Que tenen caràcter puntual o estacional, i que de forma
temporal es duran a terme per quadrilles especialitzades i sense assignació fixa a una
Unitat de Gestió (podes d'arbrat, perfilat de tanques, podes d'arbustos, treballs en
zones forestals, abonats i esmenes, manteniment de terrosos, mobiliari urbà,
reposicions i noves plantacions i tractaments fitosanitaris). Inevitablement, formant
part d'aquestes quadrilles especialitzades existiran brigades de suport logístic
(subministrament de material, maneig de maquinària pesada, reparacions, així com
treballs de recollida i retirada de restes vegetals, residus i escombraries) creades
explícitament per satisfer totes les necessitats i requeriments que necessiti el servei de
manteniment en cadascuna de les unitats de gestió establertes. Especial menció té la
tasca de conservació específica que realitzaran aquestes quadrilles, realitzant trajectes
o rutes de treball per efectuar el pla especial de neteja especificat de labors a realitzar,
el manteniment de les instal·lacions municipals, inclosa la conservació de les plantes
d'interior, revisió i reparació del mobiliari infantil, fonts públiques i zones d'esplai caní
que seran objecte de revisió rutinària amb caràcter mensual.
ZONIFICACIÓ DEL SERVEI:
Amb vista de la millor organització del servei, i atenent els criteris exposats anteriorment, he
elaborat una associació d'àrees o unitats de gestió (UG) que, a efectes de les tasques bàsiques
i dels recursos assignats, poden considerar-se com unitats autònomes de gestió.
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Aquesta organització més proporciona uns aspectes de diferenciació que possibiliten una
millor gestió del servei i una assignació de recursos que contribueixi a proporcionar major
eficàcia en els processos de treball.
A efectes merament logístics, aquestes 3 zones es correspondran amb tres sectors delimitats
pels nuclis urbans. Cada sector tindrà com a responsable a un oficial i un vehicle tenint
assignat. El magatzem municipal serà la referència per iniciar la prestació del servei i on se
centralitzaran els lliuraments de matèries primeres, s'efectuarà l'emmagatzematge d'estris i
eines i existirà equipament sanitari per al personal d'execució.
UNITAT DE GESTIÓ 1 (UG1)
Característiques: Les superfícies enjardinades estan en una àrea total aproximada de 291 ha i a
una distància màxima en línia recta de 3.558 m, amb tipologies d'ús molt diverses, però
predominant formacions internament força homogènies pel que fa al tipus d'ús (praderia /
massissos arbustius, etc.) i contínues.
Escassa pressió per ús públic.
Distància entre punts més distants: 5.502 m.
Situació: Can Vilardebó, El mirador, sot dels nostris
Relació de zones verdes:
Nº ZONES

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25

DENOMINACIO
PARCS I JARDINS
Parc Santa Gemma
Parc Sant Ramon / Sant Miquel
Parc Av. Can Vilardebo
Parc Pinar/Circumval·lació
Parc Girona
Parc Santa Natalia/S. Baldiri
Parc Circumval·lació/Carrer Sud(AMORES)
Parc Mirador
ESPAIS VERDS MUNICIPALS
Zona verda Pinar/Holanda
Zona Verda Can Nadal
Zona verda de C/ perdellot
Zona verda C/ Sant Valeria
Zona verda canyes pont mardans
Zona verda davant nou vinyals
Zona verda C/ tetuan plantada
ROTONDES I CARRERS
Carrers Mirador/Mas Gordi
Rotondes Av Can Vilardebo
Carrers Can Vilardebo I-II-III
Carrers sot dels nostris
Camí del CAP a C/Palafrugell
Carrers Pol. Perdellot
Carrers Pol Can Nadal
Carrers Pol. Els Batzacs.
Carrers Pol. El Pla
Carrer Del Sot
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UNITAT DE GESTIÓ 2 (UG2)
Característiques: Nombroses rotondes i zones forestals amb alt grau de dispersió sobre una
superfície total de 254 ha i una distància màxima entre les zones verdes més allunyades de
4.314 m. Grau mitjà de pressió per ús públic.
Grau mitg de pressió per ús públic.
Distància entre punts més distants: 5.330 m.
Situació: Ca L’ Estapé, sot dels nostris,...
Relació de zones verdes:

Nº ZONES

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25

DENOMINACIO
PARCS I JARDINS
Parc can salgot C/Can Batista
Parc Camí Can Batista/Sant Joaquin
Parc Can prat/San Ferran
Parc Masia Can Magarola i voltants
Parc Carrer del Sot
Parc. Av Ca l’Estapé
Parc San Ferran/Can Segarra
ESPAIS VERDS MUNICIPALS
Zona verda Sant Josep/Can Prat
Zona Aparcament Pol. La serra
Zona verda pintor Joaquin Mir
Baixador Can Prat/ Mirador
Zona verda C/Priorat Pol. La Serra
Zona verda Pàrquing Les Monjes
Zona Verda Carrers dels Cargols
Zona Transformador Av. Ca l’Estapé
ROTONDES I CARRERS
Carrers Pol Palaudaries
Carrer Rocavert
Camí Ral Rocavert
Carrers Pol. Cantallops
Camí Ral des de Sant Josep fins Sant Valeria
carrer can prat fins palaudaries
rotondes de la serra
Illetes cantallops
Pàrquing Correos
Riera Mardans institut Vern.
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UNITAT DE GESTIÓ 3 (UG3)
Característiques: Es caracteritza per la multiplicitat de les zones d'actuació l'alt grau de
concentració de les mateixes. L'àrea sobre el qual se situen les zones verdes ocupa un total de
254 ha amb una distància màxima entre zones verdes de 3.040 m, amb tipologia d'ús molt
diversa combinant zones ornamentals de certa grandària i grans espais forestals.
Grau alt de pressió per ús públic.
Distància entre punts més distants: 2.330 m.
Situació: El Nucli central del Casc Urbà i la banda perimetral del passeig de l'església
Relació de zones verdes:

Nº ZONES

DENOMINACIO
PARCS I JARDINS

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25

Cementiri
Parc Plaça Catalunya
Parc Xiol
Parc Cantallops
Peixos
Plaça. Voluntariat
Jardí Bressol Av. Montserrat
ESPAIS VERDS MUNICIPALS
Parc del molí
Escoles Consultori mèdic
Zona verda pol. El Plà
Zona Verneda
zona verda túnel vianants c-155
Església i aparcament
Bosc Coderm
Casc Antic
ROTONDES I CARRERS
Rotonda Can Coll
Rotonda Els Àngels
Tanques Entre rotondes C-155
Av. Catalunya C/SABADELL
Carrers zona Av. Catalunya
Camí Xiol
Carrers P.I. Can Coll
Camí Bosc Corden
Passeig Església
Rotonda Sant Josep/ Av. La miranda
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ORDRES DE TREBALL DEL SERVEI:
Un cop elaborat una associació d'àrees o unitats de gestió (UG) que, a efectes de les tasques
bàsiques i dels recursos assignats, poden considerar-se com unitats autònomes de gestió,
aquestes necessitaven el suport organitzatiu necessari per realitzar els treballs assignats a
cadascuna de les àrees, per això vaig creure necessari realitzar unes ordres de treball per a
cada zona en concret atenent a les seves particularitats, establint el processos de treball per tal
de donar el servei necessari i establir un sistema de gestió amb una previsió dels treballs i els
temps d’execució. (Annex)

4.1.6 Gestió de la Unitat Neteja d’Equipaments
A la unitat de neteja d'equipaments es presentava una situació semblant al problema general
de la manca de processos i documentació que dificultaven la tasca del cap de brigada. Per això
es va estudiar les necessitats del servei per dur a terme els treballs necessaris elaborant un
programa de gestió de la unitat operativa.
Per tal de planificar i establir una gestió adient a les necessitats del servei, es va prendre les
mesures següents:
 Amb el nomenament del lloc de treball de Coordinador/a del grup de neteja, es marca
un canal a seguir a nivell organitzatiu i les seves responsabilitats. Realitzar el conjunt
d´operacions destinades a enllaçar les necessitats del personal de neteja i dur a terme,
amb la col·laboració del Cap de Brigada, les feines necessàries per
subministrar/controlar estocs , així com altres feines complementaries durant la seva
jornada laboral.
 Realització d'un protocol d'actuació en els diferents treballs que es realitzen des del
servei, diferenciant cada equipament per les seves característiques i ús. (educatius,
administratius, culturals i esportius). (annex)
 Elaborar una divisió d’espais en zones de treball de les escoles, tractant de repartir les
carregues de treball entre les diferents operàries. (annex)
 Establir documentació necessària per a gestionar l’estoc de material consumible i el
funcionament del servei. (annex)

4.1.7 Gestió serveis municipals de festes i actes anuals
Per part de l’Ajuntament, associacions veïnals, entitats sense ànim de lucre, escoles, i instituts
s'organitzen sovint festes i actes, que contribueixen a enfortir la vida cultural i social del
municipi. És intenció de l'Ajuntament de Lliçà de Vall fomentar les activitats que organitzen,
considerant del tot necessari facilitar els medis que té l'Ajuntament al seu abast, mitjançant els
Serveis Municipals.
La manca de planificació general que hi havia a l'anterior gestió del cap de brigada, també era
evident en aquest àrea. La majoria d'actes que es realitzen des de l'Ajuntament i entitats
municipals són repetitius anualment i quan em vaig incorporar a la plantilla, vaig veure les
deficiències i aspectes a millorar:
 No es disposava d'una programació adequada on es visualitzessin les dates establertes
per a la realització dels treballs previs als actes. Es feien els treballs en l’últim
moment, on el cap de brigada havia de recordar per compte propi quan s'havia de
realitzar cada acte, recordant com s’havia preparat l’any anterior.
 No es disposava de plantilles pròpies establertes per realitzar els treballs.
 No es disposava de plànols de muntatge de les fires i actes anuals.

Gestió d’un servei municipal d’obres i manteniment

43

Per tal d'assegurar-ne la correcte gestió i coordinar-ho amb les disponibilitats de personal i
material dels serveis municipals, es va fer necessari regular el servei amb les següents
mesures:
 Realització de Planning de cadascun dels actes realitzats per l’Ajuntament (annex)
 Realització de Plànols de muntatge dels actes realitzats per l’Ajuntament (annex)
 Fitxes de treballs anuals de muntatge de esdeveniments anuals (annex)

4.1.8 Nous canals de comunicació
Per tal de corregir la falta de comunicació i escassa coordinació entre els anteriors
comandaments jeràrquics de la brigada, s'estableixen unes reunions diàries entre el cap de
brigada i l'arquitecte tècnic, a primera hora del matí per planificar conjuntament les tasques a
realitzar i visites conjuntes sobre el terreny per observar les problemàtiques que puguin
aparèixer.
Així mateix s'estableix reunions diàries entre el cap de brigada, l’encarregat de Manteniment i
la coordinadora de Neteja.
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5 ANÀLISI ESTRATÈGIC D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
5.1 Orientació Estratègica
Per tal de donar més valor al meu lloc de treball, prenent com a marc les línies estratègiques i
actuacions definides en el Pla d’acció per l’energia sostenible (PAES) i contribuir en la meva
tasca de coordinador del servei de manteniment, i tractant de seguir aquestes premisses, vaig
realitzar un anàlisis estratègic d’eficiència energètica dels equipaments municipals i una
diagnosi energètica dels equipaments municipals per tal d’establir uns objectius estratègics i
accions d’estalvi i eficiència energètica.
Com s’ha comentat abans, la finalitat d’aquest apartat d’estudi de l’eficiència energètica
d’edificis municipals de Lliça de Vall és plantejar una política d’estalvi, eficiència i
suficiència global que permeti a l’Ajuntament reduir despeses en energia per disposar de més
recursos per invertir en serveis municipals. En aquest sentit, la orientació ha de:
 Plantejar una política d’estalvi, eficiència i suficiència global que permeti a
l’Ajuntament reduir despeses en energia(electricitat i gas natural) per disposar de més
recursos per invertir en serveis municipal
 Oferir un marc general d’actuació de l’Ajuntament en l’àmbit de l’eficiència
energètica, que permeti efectuar una política coherent i consistent a mitjà i llarg
terminis.
 Identificar les inversions prioritàries i les mesures de gestió que permeten estalviar
diners sense inversió econòmica. D’aquesta manera es millorarà l’elevada eficiència
energètica dels equipaments i es reduiran les factures de subministrament energètic
dels mateixos.
 Digerir, prioritzar, fer aplicar i explicar les mesures d’estalvi energètic recollides en
treballs encarregats per l’Ajuntament anteriorment: auditories energètiques concretes
de determinats equipaments i Pla d’acció per l’Energia Sostenible (PAES) de Lliça de
Vall.
 Caracteritzar el consum energètic generalitzat dels equipaments municipals i facilitar
aquesta informació al personal responsable de gestió energètica per possibilitar
l’estalvi econòmic i la seva rehabilitació energètica. Aquesta caracterització es farà
orientada a la millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions i dels edificis
municipals per les seves diferents tipologies.
 Ajudar a complir els compromisos de reducció d’emissions de l’Ajuntament de Lliça
de Vall en el marc del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses contra el canvi climàtic.
 Reduir l’impacte ambiental: reducció de les emissions de CO2 d’energia primària.

5.2 Línies Estratègiques
En el marc de l’orientació desenvolupada anteriorment es plantegen un seguit de línies
estratègiques :
 L1. Establir requisits d’eficiència energètica en nous projectes d’equipaments.
 L2. Aprovar incentius per a l’eficiència energètica en nous edificis i rehabilitacions
privades.
 L3. Gestionar de forma centralitzada i àgil la informació de consums i costos
energètics.
 L4. Executar les inversions adients per dur a terme un control permanent del consum
energètic dels equipaments, així com les actuacions de millora amb amortització
inferior a 5 anys.
 L5. Executar ajustos de la contractació energètica.
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 L6. Executar les mesures de gestió energètica en sistemes d’il·luminació,
climatització, producció tèrmica i bombeig.
 L7. Incorporar l’eficiència energètica en el funcionament ordinari de l’administració i
els serveis municipals.
 L8. Comunicar i involucrar als responsables polítics i de gestió de l’Ajuntament en les
estratègies d’estalvi energètic.

5.3 Diagnosi energètic dels equipaments municipals
Es pretén analitzar la part de serveis gestionada per l’Ajuntament.
S’entén que no és la part més important en el consum energètic municipal, però si
es la part on les mesures correctores tenen una via més fàcil d’aplicació.
Dins aquest àmbit s’engloba els equipaments i infraestructures, l’enllumenat i semàfors i el
bombament d’aigua.
Els equipaments municipals contemplats en aquest àmbit i sectoritzats d’acord les
partides de l’Ajuntament son:
Ajuntament
Jutjat de Pau
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Can Magarola
Can Prat
CEIP Les Llisses
ENSENYAMENT
CEIP Els Vinyals
Escola Bressol Els ninots
Enllumenat sector 1
HABITATGE
Enllumenat sector 2
SANEJAMENT, ABASTIMENT I
Bomba Pou 1
Bomba Pou 2
DISTRIBUCIÓ D’AIGUA
CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS Cementiri
MEDI AMBIENT
Estació La Miranda
PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DE LA
Biblioteca
Casal Social
CULTURA
EDUCACIÓ FÍSICA, ESPORTS I
Pavelló poliesportiu
Camp de Fútbol
ESBARJO

Taula 6.1 Detall composició partides municipals de l’Ajuntament de Lliça de Vall

5.3.1 Consums d’electricitat
Per classificar les dades en sectors, dins de l’activitat de l’ajuntament, s’han generat
tres subcategories, seguint la metodologia de DIBA per ajuntaments que no disposen
d’un sistema centralitzat de recollida de dades.
Sectors
Equipaments
Municipals
Enllumenat públic i
semafors
Infraestructures
Municipals
TOTAL

Consum elèctric - kWh
2014
2015

2016

983.229

962.816

928.106

3.330.000

1.808.670

1.820.026

325.000

177.749

148.265

4.685.679

2.949.235

2.896.397

Taula 6.2 Consum elèctric per sector en kWh
A continuació s’analitzen els consums detallats per partida segons nomenclatura de
l’Ajuntament
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Administració General

Consum elèctric - kWh
2014
2015
2016
551.200
334.643
311.345

Ensenyament

57.200

130.782

146.395

3.330.000

1.808.670

1.820.026

Sanejament, abastiment i distribució d’aigua

325.000

177.749

148.265

Cementiri i Serveis funeraris

13.000

4.825

7.856

Medi ambient

1.829

1.785

1.957

Promoció i difusió de la cultura

59.800

344.324

213.397

Educació física, esports i esbarjo

300.200

296.242

307.845

4.638.229

3.099.020

2.957.086

PARTIDA PRESSUPOST

Habitatge

TOTAL

Taula 6.3 Consum elèctric per partida de l’Ajuntament en kWh

Figura 6.1 % Consum elèctric per partides l’any 2016
Es pot observar una forta disminució en el consum elèctric de la partida habitatge degut al
canvi en l’enllumenat que es va dur a terme a l’any 2015.
A nivell d’equipaments municipals es pot observar un consum similar en els últims anys i un
consum molt elevat respecte les dades de referencia. Segons tipologia qui representa més
consum son els equipaments esportius i en especial el camp de futbol.
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5.3.2 Consums de Gas Natural Canalitzat
El Gas Natural canalitzat es consumeix en alguns equipaments municipals concretament en
els que es citen a continuació:
EQUIPAMENT
Escola Bressol

Nº PÒLISSA
12859508-8

Ampliació Escola Bressol

0126500878-8

CEIP Les Llisses

12873085-5

Biblioteca i Casal Social

12873121-1

Pavelló d’Esports

21094016-6

Camp de futbol

24584737-7

CEIP els Vinyals

0127634206-6

Taula 6.4 Pòlisses de GN contractades per l’Ajuntament
I les dades de consum son:

Escola Bressol

2014
63.360

Consum GNC – kWh
1 m3 – 11,70 kWh
2015
62.875

2016
66.531

Ampliació Escola Bressol

28.842

32.460

34.324

CEIP Les Llisses

133.560

128.460

135.680

Biblioteca i Casal Social

26.458

24.687

28.985

Pavelló d’Esports

64.560

65.340

68.750

Camp de futbol

29.730

32.650

32.820

CEIP els Vinyals

88.620

90.640

85.610

TOTAL

435.130

437.112

452.700

EQUIPAMENT

Taula 6.5 Consum de gas natural en kWh

Figura 6.2 % Consum GNC per partides l’any 2016
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El principal consum de gas natural en els equipaments es dóna en al CEIP Les Llisses, amb un
30% del consum total, però el 7% de consum del camp de futbol cridant l’atenció si el
comparem amb les dades d’altres equipaments similars d’altres municipis.

5.3.3 Valoració Global dels equipaments
En total s’han analitzat 12 equipaments municipals amb un consum total anual de gairebé 1
GWh d’electricitat i 0,5 GWh de gas natural.
Del conjunt d’equipaments municipals, la tipologia que presenta un major consum d’energia
final en termes absoluts és la d’equipaments educatius i en termes comparatius segons
tipologia, els equipaments esportius també presenten uns consums anuals d’energia final
destacables.
RESUM CONSUM ENERGÈTIC SEGONS TIPOLOGÍA D'EQUIPAMENT

Tipologia

Nº Equip. Sup.útil (m²)

Consum
Consum
Consum
elèctric Gas natural elèctric
anual en
anual en anual per
KWh
KWh
m²
(KWh/m²)

Consum
Gas natural
anual per
m²
(KWh/m²)

Administratius

3

2.375

321.158

0,00

135,22

0,00

Culturals

4

2.663

213.397

28.985

80,13

10,88

2

2.890

307.845

101.570

106,52

35,15

3

5.750

146.395

322.145

25,46

56,03

12

13.678

988.795

452.700,00

72,29

33,10

Esportius
Educatius
TOTAL/RATI

Taula 6.6 Consum Energètic segons tipologia d’equipament
Als equipaments administratius el rati de consum elèctric es molt elevat,135 KWh/m². Això
es degut a que la demanda de climatització és elèctrica que proporciona calefacció i
refrigeració segons demandes individualitzades en qualsevol moment de l’any. Caldria educar
als usuaris i treballadors en vers al consum responsable i eficient.
La tipologia de equipaments culturals presenten un consum de gas inferior a la mitjana segons
tipologia, però l’alt consum elèctric per la utilització d’energia elèctrica per climatitzar els
equipaments, presenten un ratí elevat amb 80 kWh/m² any.
El consum de gas natural als equipaments educatius i esportius denota unes elevades
demandes tèrmiques ( Calefacció, ACS,...)
El rati de consum elèctric anual dels equipaments esportius és molt elevat degut als sistemes
d’il·luminació dels terrenys de jocs i als aïllaments tèrmics de les instal·lacions que presenten
deficiències importants.
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5.4 Accions d’estalvi i eficiència energètica
5.4.1 Realitzar informe d’avaluació del camp de futbol municipal
A1. Realitzar i portar a terme les propostes de millora de l’informe d’avaluació del
camp de futbol
Responsable: Serveis / (Cap de Brigada)
Descripció
Un informe d’avaluació actualitzat del camp de futbol municipal com principal equipament
del municipi amb més consum energètic, com es recull al PAES, per així poder valorar el
seu estat actual i prendre les mesures que siguin convenients.(Apartat 7 del present
treball)
L’objectiu és avaluar l’estat actual de les instal·lacions municipals del camp de futbol,
com a primera conclusió de l’estudi previ del consum total del equipaments municipals.
Executar les inversions i les propostes resultants d’aquesta avaluació amb amortització
inferior als 5 anys.
Es planteja l’aplicació d’aquestes accions en 3 anys:







Any 0. Aplicar la mesura d’estalvi energètic 05 que consisteix en ajustar l’horari
d’encesa dels aerotermos elèctrics del vestuari antic. Aquesta mesura no suposa
cap inversió i l’estalvi anual previst es de 9.324 KWh, el que suposa un retorn de
1176,3 €/any.
Any 1. Aplicar la mesura d’estalvi energètic 03. Invertir part de l’estalvi del primer
any en la reorientació dels focus del camp de futbol gran per aprofitar la
sectorització de les enceses (467,2 €). L’estalvi anual previst es de 6.735 KWh, el
que suposa un retorn de 849 €/any.
Any 2. Aplicar la mesura d’estalvi energètic 04. Invertir en la col·locació
d’aïllament tèrmic a les canonades de la sala de calderes amb un cost total de
1.319 € però que retorna 989.8 €/any i suposa un estalvi anual de 16.820 KWh.
Any 3. Aplicar la mesura d’estalvi energètic 02. Invertir en la col·locació de
controladors de presencia en els vestuaris antics (1.902 €) amb un període de
retorn de 5 anys, consolidant 679 € el primer any.

Equipaments on s’aplicarà
Camp de futbol municipal de Lliça de Vall.
Període d’execució
Inici: un cop aprovat aquest treball i les seves inversions per l’equip de govern.
Estalvi anual estimat
KWh electricitat
9.324

KWh gas natural
A estimar

Cost
Any 0:MEE 05: 0 €. Es consoliden 1176.3 €
Any 1:MEE 03: 467 €. Es consoliden 849 €
Any 2:MEE 04: 1319.38 €.Es consoliden 989.8 €
Any 3:MEE 02: 1902 €. Es consoliden 679 €

Euros
1176,3
Període de retorn
1 any
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5.4.2 Executar les inversions adients per dur a terme un control
permanent del consum energètic dels equipaments, així com les
actuacions de millora amb amortització inferior als 5 anys
A2.1. Aïllament dels tubs caloportadors amb escuma elastomèrica
Responsable: Serveis
Descripció
Tots els tubs caloportadors tenen pèrdues de calor per transferència tèrmica.
L’aïllament adequat d’aquests conducte i el manteniment d’aquest aïllament previndrà
una gran part de les pèrdues.
És farà un inventari de l’estat de les canonades i tubs caloportadors de la totalitat
d’edificis municipals que disposin de sistemes de climatització i/o aigua calenta
sanitària. A partir de l’inventari de l’estat s’establirà un ordre de prioritat d’actuació per
començar a actuar en aquells tubs que estan en pitjor estat i que provoquen unes
majors pèrdues tèrmiques.
L’actuació consistirà en instal·lar o substituir un material aïllant tèrmic en les canonades
de conducció de l’aigua calenta o freda per millorar l’aïllament existent. Això permet
evitar pèrdues de calor en el transport de l’aigua calenta i evitar possibles
condensacions en les canonades d’aigua freda.
Caldrà controlar el gruix, el tipus (escuma d’elastòmer, de polietilè,...), la temperatura
que haurà de suportar i la durabilitat a la intempèries, per a cada cas. Cal vigilar
especialment l’estat d’aquells circuits que discorren per l’exterior (cobertes,...).
Equipaments on s’aplicarà
Tots els tipus d’equipaments : educatius, administratius, esportius, culturals,...
Període d’execució
2018
KWh electricitat
A estimar
Cost
1.800 € com inversió
La despesa no consolida

Estalvi anual estimat
KWh gas natural
Euros
A estimar
A estimar
Període de retorn
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A2.2. Instal·lació de detectors de presència i llum natural en la il·luminació de
banys, vestuaris i zones comuns
Responsable: Serveis
Descripció
Instal·lar detectors de presència que controlin l’encesa i l’apagada de la il·luminació als
lavabos, als vestuaris i a les zones de pas. Aquest control permet utilitzar únicament la
il·luminació artificial que es necessita i quan es necessita en quests espais i així reduir
el consum elèctric.
Els detectors activen o desactiven automàticament l’enllumenat en funció de si
existeixen o no la presència de persones.
En alguns casos particulars pot resultar més útil instal·lar altres tipus de controls com
ara polsadors temporitzats, que un cop polsats mantenen encès l’enllumenat un temps
programat, evitant així també deixar encesos els llums per oblit.
Finalment també existeixen els sensor de lluminositat que permeten adaptar la intensitat
de la il·luminació artificial en funció de la il·luminació natural. Fins i tot existeixen també
controladors intel·ligents amb control remot d’aquests dispositiu, la detecció de
làmpades avariades, i la programació de diversos horaris.
Equipaments on s’aplicarà
Tots els tipus d’equipaments : educatius, administratius, esportius, culturals,...
Període d’execució
2018
KWh electricitat
A estimar
Cost
1.800 € com inversió
La despesa no consolida

Estalvi anual estimat
KWh gas natural
Euros
A estimar
A estimar
Període de retorn
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A2.3. Instal·lació de rellotges digitals per a poder controlar el funcionament
d’equips de refrigeració autònoms
Responsable: Serveis
Descripció
Instal·lar un rellotge digital per controlar els instants d’encesa i apagada dels equips de
refrigeració autònoms. Aquest rellotge digital regularà el període de funcionament
d’aquestes instal·lacions adaptant-lo als horaris d’ocupació dels espais als quals cada
màquina dóna servei. Gràcies a aquests dispositius, es té la seguretat que no es
quedarà encesa accidentalment durant períodes de tancament dels equipaments, cap
instal·lació que no sigui necessària.
Es tracta de rellotges digitals modulars, d’un o dos circuits, senzill de programar i amb
gran capacitat de memòria i que permet, antre altres la programació de cicles o la
programació de vacances.
Un model que s’ajusta a la majoria de les instal·lacions gràcies a la seva versatilitat és
el rellotge digital ORBIS Data Log2.
Equipaments on s’aplicarà
Tots els tipus d’equipaments : educatius, administratius, esportius, culturals. En total es
preveu instal·lar 12 rellotges digitals
Període d’execució
2018
KWh electricitat
A estimar
Cost
3.600 € com inversió
La despesa no consolida

Estalvi anual estimat
KWh gas natural
Euros
A estimar
A estimar
Període de retorn
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A2.4. Ajustos del sistema de difusió
Responsable: Serveis
Descripció
En molts casos els sistemes de difusió de la climatització estan configurats d’una
manera estàndard i després, durant l’ús de l’edifici, es comprova que o bé la direcció de
l’aire climatitzat o bé el seu cabal no s’adeqüen a les necessitats d’aquell espai
determinat i no resulten efectius:


Redireccionar les reixetes o sortides d’aire pot millorar el confort del usuari, si bé
no genera un estalvi energètic directe, si que pot arribar a generar-lo
indirectament, ja que si l’aire arriba de manera més homogènia la temperatura
de consigna pot baixar (a l’hivern) o pujar (a l’estiu) algun grau.



Ajustar els cabals de sortida, tant de l’aire calent, com del fred (com fins i tot el
cabal de les aixetes i dutxes) generarà directament un estalvi energètic, atès
que el sistema haurà d’escalfar o refredar i moure un volum més petit d’aire (o
aigua en el cas de les aixetes) i per tant necessitaria menys energia per
aconseguir el seu objectiu

En altres casos, com s’ha detectat a l’Edifici de l’ajuntament, es posa de manifest que la
distribució de conductes de climatització no és del tot lògica, provocant redundàncies i/o
ineficiències en la distribució de la climatització, executant actuacions com ara el
perllongament o la subdivisió d’alguns conductes és possible fer arribar l’aire de manera
més efectiva als usuaris finals.
Equipaments on s’aplicarà
Tots
Període d’execució
2018
KWh electricitat
A estimar
Cost
1.800 € com inversió
La despesa no consolida

Estalvi anual estimat
KWh gas natural
Euros
A estimar
A estimar
Període de retorn
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A2.5.Substitució de les làmpades instal·lades incandescents i halògenes
Responsable: Serveis
Descripció
La il·luminació en equipaments municipals és una part important de la despesa
energètica. Qualsevol regulació i/o control que n’optimitzi el seu ús representarà un
estalvi energètic important i constant. S’estima que és possible aconseguir reduccions
d’entre el 20% i el 85% en el consum elèctric d’enllumenat gràcies a la utilització de
components més eficients, a l’ús de sistemes de control i ajustos amb temporització, i a
la integració de la il·luminació natural.
En relació a millorar l’eficiència de les làmpades instal·lades es poden distingir dos
casos:
a) Il·luminació interior


Substitució de làmpades d’incandescència tradicionals per fluorescents
compactes. Aquesta acció presenta una reducció del consum, en mitjana, del
80%, així com un augment de la vida de la làmpada. L’estalvi econòmic
suposant un cost de funcionament d’unes 8.000 hores és d’entre el 65% i el 70%
i el període de retorn de la inversió és de 3.000 hores de funcionament.



Substitució de làmpades halògenes convencionals per fluorescència compacta.
L’estalvi energètic aproximat és d’un 70%.
b) Il·luminació exterior



Substitució de vapor de mercuri per vapor de sodi d’alta pressió. L’estalvi
energètic aproximat és d’un 45%.



Substitució de vapor de sodi d’alta pressió per vapor de sodi de baixa pressió.
L’estalvi energètic aproximat és d’un 25%.



Substitució de làmpades halògenes convencionals per hal·logenurs metàl·lics.
L’estalvi energètic aproximat és d’un 70%

Equipaments on s’aplicarà
Tots
Període d’execució
2018
KWh electricitat
A estimar
Cost
5.800 € com inversió
La despesa no consolida

Estalvi anual estimat
KWh gas natural
Euros
A estimar
A estimar
Període de retorn
Màxim de 4,2 anys
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A2.6.Sectorització del sistema de calefacció mitjançant vàlvules termostàtiques
Responsable: Serveis
Descripció
Els edificis que tenen una configuració amb grans façanes orientades a nord i sud
presenten comportaments tèrmics passius molt dispars en aquells espais situats a
façana nord i aquella orientades a sud. Especialment durant els mesos freds, en què els
espais a nord registren unes temperatures a l’interior de les estances inferiors a aquells
espais orientats a sud, tot i disposar del mateix tipus de calefacció.
Per aquest motiu es farà una valoració de cada instal·lació i en els casos que l’edifici
tingui l’orientació principal N-S es sectoritzarà el sistema de calefacció per tal de poder
independitzar el sistema que escalfi les diferents aules mitjançant la instal·lació de
vàlvules termostàtiques.

Equipaments on s’aplicarà
Equipaments educatius
Període d’execució
2018
KWh electricitat
A estimar
Cost
5.800 € com inversió
La despesa no consolida

Estalvi anual estimat
KWh gas natural
A estimar

Euros
A estimar

Període de retorn
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5.4.3 Executar mesures de gestió energètica en sistemes d’il·luminació,
climatització, producció tèrmica i bombeig
A3.1. Revisió del bon funcionament de les bateries de condensadors per evitar
penalitzacions de reactiva
Responsable: Serveis
Descripció
En els subministraments elèctrics trifàsics superiors a 15 kW és important tenir en
compte el factor de potència. Aquest factor és el desfasament entre la tensió i la
intensitat causat pels camps magnètics necessaris per al funcionament de qualsevol
motor o reactància. L’energia que creen aquests camps magnètics és l’anomenada
energia reactiva.
Des del punt de vista de la distribució elèctrica, l’existència de l’energia reactiva no es
pot assumir econòmicament i conseqüentment diversos reials decrets permeten a les
companyies elèctriques l’aplicació de penalitzacions per consum d’energia reactiva.
Per aquest motiu gran part dels equipaments municipals de certa dimensió s’instal·la
equips de bateries de condensadors per tal de compensar aquesta energia reactiva i
evitar la facturació penalitzada de la mateixa. Els avantatges principals de compensar la
reactiva són:
 Reduir la factura elèctrica.
 Millorar el rendiment de la instal·lació.
 Disminució de l’energia necessària per al funcionament de la instal·lació i per
tant l’equipament disminueix la seva demanda d’electricitat.
Sovint però, aquestes bateries de condensadors o bé han quedat desconnectades o bé
estan malmeses i el seu funcionament no és l’adequat o fins i tot a vegades tot i
consumir reactiva hi ha equipaments que no disposen de bateries de condensadors.
Per això es planteja:
 Fase 1
Fer una revisió anual de totes les instal·lacions elèctriques municipals per revisar
l’existència o no d’aquestes bateries i per corregir-ne o millorar-ne el seu
funcionament.
 Fase 2
En aquestes instal·lacions que no disposin de bateries de condensadors i la
inversió per la seva instal·lació tingui un període de retorn menor de 2 anys i
mig, es muntaran bateries de condensadors amb la configuració adequada.
Equipaments on s’aplicarà
Aquells equipaments amb penalització de reactiva
Període d’execució
Fase 1 : anys 2015, 2016, 2017
Fase 2: 2018
Estalvi anual estimat
KWh electricitat
0
Cost
Fase 1: 0 €
Fase 2: 15.000 €

KWh gas natural
0

Euros
A estimar

Període de retorn
Fase 1 : 0 anys
Fase 2: 2,2 anys
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A3.2. Identificació i eliminació de consums passius permanents i/o nocturns
Responsable: Serveis
Descripció
És habitual trobar en equipaments tant públics com privats, instal·lacions duplicades,
espais climatitzats innecessàriament (zones de pas) o bé màquines que climatitzen
zones on aquella climatització no arriba als usuaris (per exemple espais de sostres alts
o vestíbuls on la sortida d’aire es troba al sostre), sistemes sobredimensionats,
consums paràsits i altres consums passius nocturns que no fan cap funció útil.
Davant d’aquesta realitat es proposen les següents sub-accions, que tracten
d’identificar i eliminar tots aquells consums innecessaris en el conjunt d’equipaments
públics de Lliça de Vall, desconnectant, principalment:





Sistemes de renovació d’aire en períodes de no ocupació.
Sistemes d’il·luminació sobrants, innecessaris i/o duplicats. Prioritzant sempre la
desconnexió dels més ineficients.
Escalfadors elèctrics en desús o durant períodes d’inactivitat.
Màquines de climatització no essencials (vestíbuls, zones de pas,...).

Equipaments on s’aplicarà
Tots
Període d’execució
2018
KWh electricitat
A estimar
Cost
0 € en tots els casos

Estalvi anual estimat
KWh gas natural
Euros
A estimar
A estimar
Període de retorn
0 anys en tots els casos
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A3.3. Adequació del nivell d’il·luminació a les necessitats de cada activitat
Responsable: Serveis
Descripció
S’estima que és possible aconseguir reduccions d’entre el 20% i el 85% del consum
elèctric corresponent a la il·luminació en equipaments gràcies a la utilització de
components més eficients, a l’ús de sistemes de control i ajustos amb temporització i
ajustos d’adequació a les necessitats, i gràcies també a la integració de la il·luminació
natural.
En relació a ajustar els nivells d’il·luminació artificial a les necessitats de cada activitat i
cada moment, i vincular-ho a la il·luminació natural dels espais, es poden posar en
pràctica accions com ara:


L’etiquetatge d’interruptors de control per als diferents tipus d’il·luminació per a
funcions diferents.



La il·luminació punt per punt en zones de treball, biblioteca, centres cívics,
aules,...

La instal·lació de sensors crepusculars per regular les lluminàries properes a façana
també podrien estudiar-se en alguns casos.
Equipaments on s’aplicarà
Tots
Període d’execució
2018
KWh electricitat
A estimar
Cost
0 € en tots els casos

Estalvi anual estimat
KWh gas natural
Euros
A estimar
A estimar
Període de retorn
0 anys en tots els casos
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A3.4. Establiment d’un full horari de climatització anual
Responsable: Serveis
Descripció
Per a cada equipament s’establirà un full horari de climatització anual. Aquest full horari
serà únic per a cada instal·lació de manera que les peculiaritats de funcionament s’hi
veuran reflectides. A trets generals, però, els fulls horaris establiran els següents
períodes i/o horaris:


Aturada de les instal·lacions en període de no ús de l’equipament.



Horaris de climatització especifica per períodes estiu i ajustat al perfil d’ús estius.



Horaris de climatització especifica per períodes hivern i ajustat al perfil d’ús
hiverns.



Horaris de climatització i/o no climatització per a primavera i tardor.

El full tindrà enon
compte
també les diferencies d’ús de cada equipament en funció dels
Equipaments
s’aplicarà
dies
de
la
setmana:
laborables,
festius, dissabtes i diumenges.
Tots
Període d’execució
2018
KWh electricitat
A estimar
Cost
0 € en tots els casos

Estalvi anual estimat
KWh gas natural
Euros
A estimar
A estimar
Període de retorn
0 anys en tots els casos
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A3.5. Assignació de temperatures i de l’obertura de finestres des de consergeria
Responsable: Serveis / Recursos Humans
Descripció
S’encarregarà als conserges i personal responsable de cada equipament que
sistematitzin una sèrie de tasques i les incloguin en les seves rutines de treball;
aquestes rutines seran:


Assignar temperatures de consigna en els termòstats que segueixin el RITE
(Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis). És a dir que a l’estiu es
fixarà als termòstats de la refrigeració una temperatura mínima a 25ºC i a
l’hivern es fixaran els termòstats de la calefacció a un màxim de 21ºC.



És farà una revisió de tots els termòstats dels equipaments. Tots aquests que es
trobin a l’abast dels usuaris i el públic en general, caldrà evitar la manipulació
d’aquests termòstats per part del públic, ja sigui amb caixes estanques que
impedeixen accedir als botons o bé amb missatges i recomanacions per part del
personal de l’equipament.



Tancament de les finestres practicables durant el període en què la climatització
està en funcionament.

Equipaments on s’aplicarà
Tots
Període d’execució
2018
KWh electricitat
A estimar
Cost
0 € en tots els casos

Estalvi anual estimat
KWh gas natural
Euros
A estimar
A estimar
Període de retorn
0 anys en tots els casos
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A3.6. Ajust de les planificacions de neteja, manteniment i gestió a l’eficiència
energètica
Responsable: Serveis / Recursos Humans
Descripció
És tracta d’estudiar, cas per cas, quins són els horaris de neteja, l’organització del
manteniment i la gestió de l’edifici que s’estan executant. A partir d’aquí cal dirigir
aquest funcionament de cara l’eficiència energètica de manera que es minimitzin els
consums energètics. Algunes de les accions tipus que es poen dur a terme són:


Retardar o avançar, en funció si es dur a terme la neteja a primera hora del matí
o a última de la tarda, els horaris de neteja per endarrerir l’encesa d’il·luminació i
climatització de l’equipament o bé avançar-ne l’apagada.



Encarregar al personal de vigilància nocturna fer una ronda per apagar les llums
i els equips de climatització individual encesos.



Planificar l’organització de les tasques de manteniment de manera que aquest
esdevingui un manteniment preventiu en comptes de correctiu.



Gestionar i distribuir al llarg del dia els usos energètics de cada equipament
(com ara la posada en marxa de rentadores) per tal de no fer coincidir usos
intensius que generin puntes de consum innecessàries.

Aquests ajustos seran presos de comú acord amb totes les parts implicades. Els
principals destinataris i qui haurà d’aplicar aquesta mesura a la pràctica és el personal
de neteja, els conserges i el personal de la Brigada.
Equipaments on s’aplicarà
Tots
Període d’execució
2018
KWh electricitat
A estimar
Cost
0 € en tots els casos

Estalvi anual estimat
KWh gas natural
Euros
A estimar
A estimar
Període de retorn
0 anys en tots els casos
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5.4.4 Executar ajustos en la contractació energètica
A4. Ajustos de potència contractada
Responsable: Serveis
Descripció
A partir d’un estudi detallat de les factures que emeten les companyies elèctriques és
possible detectar sobreconsums de potència que provoquen penalitzacions
econòmiques importants, en funció del tipus de tarifa que es tingui contractada; o bé
potències contractades molt majors que els maxímetres registrats i per tant un cost de
l’energia per sobre del que realment s’està consumint.
Aquestes penalitzacions són degudes a que la potència contractada no està ben
ajustada a les característiques de l’equipament. Sovint, quan es fan ampliacions
d’edificis, s’augmenta molt el consum elèctric però no es revisa si la potència
contractada s’adiu amb la nova demanda, i en altres casos la potència demandada
prevista era molt major que la que realment s’acaba demandant i per tant queden
potències contractades massa grans. En aquestes situacions cal fer una revisió i un
ajust de la potència contractada.
A tall d’exemple, per una tarifa 3.0A.
a) Si la potència màxima demandada, registrada en el període de facturació, està
dins del 85 a 105% respecte a la contractada, aquesta potència registrada serà
la potència a facturar.
b) Si la potència màxima demandada, registrada en el període de facturació, fos
superior al 105% de la contractada, la potència a facturar serà igual al valor
registrat més el doble de la diferència entre el valor registrat i el valor
corresponent al 105% de la potencia contractada.
c) Si la potència màxima demandada, registrada en el període de facturació, fos
inferior al 85% de la contractada, el valor a facturar serà del 85% de la potència
contractada.
Es tracta d’una mesura sense estalvi energètic associat, però si amb un important
estalvi econòmic que, al seu torn, pot servir per aplicar altres mesures que requereixen
una inversió petita o mitjana i que si que generin estalvi energètic. És a dir,
indirectament, s’estarà generant estalvi energètic.
Equipaments on s’aplicarà
Tots els equipaments municipals on es detectin un desajust en la potència contractada.
Període d’execució
2019
Estalvi anual estimat
KWh electricitat
0
Cost
5.000 €
La despesa no consolida

KWh gas natural
0

Euros
A estimar

Període de retorn
0,1 anys
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5.4.5 Impulsar i donar a conèixer la metodologia 50/50
A5. Donar a conèixer a l’equip de govern i implantar la metodologia 50/50 en
centres educatius, equipaments esportius i casals.
Responsable: Serveis
Descripció
L’acció del PAES 6.4.1 Fomentar programes d’educació, formació i
conscienciació a les escoles (projecte 50/50), a les empreses i a la ciutadania en
general, ja posava de manifest la importància d’aquest projecte
El projecte Euronet pretén involucrar diverses tipologies d’equipaments municipals
d’arreu d’Europa amb l’objectiu comú de reduir el consum energètic i incrementar els
nivells de coneixement i conscienciació en aquest aspecte. Això pot suposar una
reducció significativa d’emissions de CO² contribuint a l’objectiu de menys gasos
d’efecte hivernacle.
La metodologia 50/50 comprèn dos anys de durada. El primer any es considera un any
pilot; amb la prova de la metodologia del projecte 50/50, es realitzen les auditories
energètiques, es redacten els informes d’Avaluació Energètica per a cada centre i
s’estableix un pla d’acció de l’equipament.
Durant aquest primer any, tant els usuaris com el gestors dels centres coneixeran els
hàbits de consum energètic i les característiques de cada equipament, agafaran la
pràctica de treball amb l’equip energètic i començaran a involucrar els usuaris en un ús
més sostenible de l’energia. Les accions i els resultats obtinguts han de ser un punt de
referència per a millorar l’aplicació 50/50 de l’any següent.
Per posar en pràctica el model 50/50, és necessari que els usuaris (l’alumnat i la
comunitat educativa, els usuaris dels centres esportius i dels casals) tinguin un marcat
protagonisme, sense oblidar les aportacions dels coneixements i la motivació de
l’exterior. És un procés que comporta seguir els següents passos:










Constituir l’equip energètic
Reconeixement energètic de l’escola, equipament esportiu o casal
Coneixements, sensibilització i planificació
Recorregut / visita energètica
Recollida de dades
El pla d’acció de l’escola, equipament esportiu o casal
Difusió de resultats a tot els implicats relacionats amb l’equipament
Comunicar mesures que necessiten petites inversions
Utilitzar i comunicar els diners que aconsegueix l’equipament amb els seus
esforços

Basat en l’experiència alemanya (el concepte 50/50 es va crear a Hamburg al 1994) el
50/50 inclou incentius econòmics per estalviar energia: 50% dels estalvis aconseguits
de les mesures d’eficiència posades en pràctica pels alumnes i dels canvis d’hàbits són
retornats monetàriament a cada centre, mentre que el 50% restant és un estalvi net per
l’òrgan que paga les factures, en aquest cas l’ajuntament de Lliça de Vall.
El resultat és que tothom hi guanya; l’equipament (esportiu, educatiu o cultural) millora
l’ús de l’energia i rep un retorn econòmic per invertir-lo en les seves necessitats, els
administradors de l’edifici tenen menys costos energètics, i la societat es beneficia de
l’impacte ambiental.
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Equipaments on s’aplicarà
Escoles, equipaments esportius i centres culturals
Període d’execució
2019
Estalvi anual estimat
KWh electricitat
A estimar
Cost
10.000 €
La despesa no consolida

KWh gas natural
A estimar

Euros
A estimar

Període de retorn
A estimar
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5.4.6 Establir requisits d’eficiència en nous projectes d’equipaments
A6. Incorporació de criteris d’eficiència energètica estructurals en els projectes
d’edificis nous i rehabilitacions
Responsable: Urbanisme
Descripció
Els criteris de sostenibilitat aplicables a la construcció de nous edificis i les
rehabilitacions engloben àmbits com la contenció de consums energètics i d’aigua, la
consideració del cicle de vida dels materials, la reducció d’emissions, la garantia del
confort pels usuaris,...
L’objectiu és dissenyar i construir edificis que estalviïn recursos i redueixin els impactes
ambientals dels mateixos, sense repercutir en el confort i la qualitat pels usuaris.
L’adequació energètica i sostenibilista d’un projecte arquitectònic i d’instal·lacions
inclou, entre d’altres accions:




Anàlisi d’assolellament i ombres de l’edifici, l’efecte dels edificis veïns i de la
radiació solar incident en cadascuna de les façanes, i anàlisi de les possibilitats
d’aprofitament de la llum natural i els sistemes d’il·luminació i control de la
mateixa.
Simulació dinàmica del comportament energètic anual.

En paral·lel, s’incorporarà també la telemesura energètica en els plecs d’equipaments
de nova construcció que superin els 500 m² de superfície.
La posada en marxa és també una peça clau pel bon funcionament de l’edifici, per això
és necessari un seguiment intensiu dels primers mesos de funcionament, amb formació
als gestors i usuaris dels edificis.
Equipaments on s’aplicarà
Tots els projectes d’edificis nous i de rehabilitacions en equipaments municipals
Període d’execució
Inici: quan es projectin nous equipaments i rehabilitacions
Estalvi anual estimat
KWh electricitat
A estimar

KWh gas natural
A estimar

Cost
S’incorporarà als plecs i s’assumirà dins el
cost de l’obra.
Despesa consolidada

Euros
A estimar

Període de retorn
A estimar
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5.4.7 Aprovar incentius per l’eficiència energètica en nous edificis i
rehabilitacions privades
A7. Bonificacions fiscals en impostos municipals per a nous edificis i
rehabilitacions que excel·leixen en eficiència energètica
Responsable: Economia i Hisenda
Descripció
Consisteix en aplicar una bonificació en el cost de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres (ICIO) per aquells promotors que estiguin construint edificis de
demandes i consums energètics continguts.
Per verificar que l’edifici projectat tindrà consums continguts, es proposa utilitzar com
indicador el nivell de qualificació energètica que obtindrà l’edifici mitjançant els
programes informàtics reconeguts per la normativa vigent (RD 235/2013). La certificació
energètica defineix dos indicadors, un primer en funció del valor d’emissions de CO²
anual (t CO²/m² any) que generarà l’edifici i un segon en funció del valor de consum
d’energia primària anual (kWh/m² any).
Es recomana basar aquesta bonificació en l’indicador de consum d’energia primària ja
que es vol incentivar l’estalvi i l’eficiència energètica.
Això serà aplicable tant en edificis nous o rehabilitacions integrals.
En el cas dels edificis nous, s’ha de valorar quines són les qualificacions que
excel·leixen i per tant les que reben descomptes fiscals, en compliment del Codi Tècnic
de l’Edificació, tots els edificis nous estan obligats a aconseguir com a mínim una
qualificació D o E (ja que la opció simplificada de la certificació d’edificis nous
d’habitatge dóna com a màxim una qualificació D o E). Per tant cal analitzar si només
es consideren bonificats els edificis o habitatges nous amb lletra màxima (A) o també
els de lletra (B). Aquesta valoració es farà en altre moment, ja que es imprescindible
estimar quina pot ser la quantitat d’edificis que optin a bonificacions si s’estableixen que
tant A com B n’obtinguin.
De moment es planteja com hipòtesis que es distingeixin les qualificacions per sobre de
l’A, definint un nivell A+ de la mateixa manera que va definir la Unió Europea en el cas
dels electrodomèstics. Així les qualificacions A obtindrien un bonificació de l’impost
menor que les qualificacions A+.
Aquest tipus d’acció es pot aplicar també sobre l’Impost sobre Béns Immobles (IBI). Es
planteja que l’Ajuntament valori la possibilitat d’aplicar una bonificació en el cost de l’IBI
per aquells habitants que estiguin efectuant millores en els seus habitatges/edificis per
reduir les demandes i consums energètics.
En edificis o habitatges existents s’ha d’analitzar que suposen les diferents millores en
els nivells de qualificació, per decidir quins cal incentivar. A banda, cal conèixer quins
són els més provables per estimar la quantitat de descomptes que poden suposar i si
l’Ajuntament ho pot assumir.
Cal analitzar en detall les bonificacions a atorgar, però es proposa una bonificació del
70% de l’impost als habitatges/edificis que millorin dos nivells de qualificació i un 30%
als que millorin amb escreix el valor de l’indicador tot i no canviar de rang o lletra.
Es proposa que aquesta actuació sigui discutida durant 2018 per tal de poder-la
incorporar de cara a l’elaboració dels pressupostos de l’any 2019.
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Equipaments on s’aplicarà
Tots els edificis de nova construcció i rehabilitacions privades.
Període d’execució
2019
Estalvi anual estimat
KWh electricitat
A estimar
Cost
5.000 €
La despesa consolida

KWh gas natural
A estimar

Euros
A estimar

Període de retorn
A estimar
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5.4.8 Incorporar l’eficiència energètica en el funcionament ordinari de
l’administració i els serveis municipals
A8. Formació del personal en l’àmbit de l’eficiència energètica
Responsable: Serveis
Descripció
L’acció del PAES 1.1.11 Difusió de bones pràctiques d'ús de l'energia als equipaments
municipals, ja posava de manifest la importància de la formació del personal que
treballa a les diverses dependències municipals.
La formació del personal té com a principal finalitat motivar als treballadors en la millora
de la seva conducta energètica durant les seves tasques laborals diàries. L’objectiu és
formar el personal de neteja i de manteniment, els conserges, i el personal de la
Brigada; així com els treballadors de cadascun dels equipaments en termes d’eficiència
energètica i motivar-los a canviar certes conductes que poden afectar el consum
energètic dels equipaments.
La formació es concretarà en :




Una jornada de formació presencial a tots els treballadors i treballadores. La
jornada buscarà suscitar interès de tot el personal respecte temes energètics,
motivar-los perquè s’impliquin en l’objectiu comú de reduir el consum d’energia,
reforçar el coneixement del personal en temes energètics i donar a conèixer com
afecten les seves tasques en el consum global de l’equipament. Durant les
sessions de formació es fomentarà el diàleg entre els assistents per tal de
discutir sobre les bones pràctiques identificades, la seva aplicabilitat i/o grau de
dificultat en la seva realització.
Repartiment de materials educatius necessaris.

En el cas d’alguns equipaments amb consums importants i on el comportament dels
treballadors influeixi molt sobre el consum global es pot establir un manual de bones
pràctiques específic per aquell equipament.
Equipaments on s’aplicarà
Tots els equipaments municipals on es detectin un desajust en la potència contractada.
Període d’execució
2019
Estalvi anual estimat
KWh electricitat
A estimar

KWh gas natural
A estimar

Euros
A estimar

Cost

Període de retorn

A estimar

A estimar
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6 INFORME D’AVALUACIÓ ENERGÈTICA DEL CAMP DE
FUTBOL
6.1 Resum de l’Estat actual del centre
L’activitat esportiva del camp de futbol es desenvolupa en dos camps de futbol i 4 edificis ( 2
vestidors, un edifici d’oficines i magatzem i un bar.). Els diferents edificis que formen el
complex han estat construïts en diversos períodes: uns primers vestidors van ser construïts al
1990 i la resta d’edificis va ser construïda en el 2005.
El vestidor antic es tracta d’una construcció prefabricada amb panells prefabricats de formigó
armat, segurament sense cap mena d’aïllament tèrmic en el seu interior. La coberta és en
forma de dent de serra i disposa d’uns lucernaris que il·luminen l’interior dels vestidors. Les
divisòries dels espais interiors no arriben fins al sostre.
La resta dels edificis del recinte són construccions d’una planta amb murs de bloc de formigó
i forjat unidireccional amb biguetes de formigó i bloc de formigó alleugerit. La coberta és
invertida amb aïllament tèrmic de XPS de 4cm cobert amb graves.

Figura 7.1 Imatge Aérea Camp de Fútbol

6.2 Consum de gas
No es disposen de dades degut a que el comptador de gas no funciona, tot i així l’ajuntament
va fer un pagament a compte. La manca d’aquest comptador dificulta determinar si
l’ajuntament ha pagat de més o de menys. De totes maneres l’ajuntament ha iniciat els tràmits
per resoldre aquest problema.

6.3 Envolupant tèrmica
La demanda de calefacció de l’edifici de vestidors antic és superior a la dels nous degut a que
va ser construït fa més temps i els tancaments no disposen d’aïllament tèrmic.

6.4 Calefacció per Gas
La calefacció dels vestidors nous es realitza a través d’una caldera de gas natural i uns
radiadors distribuïts en els espais. Durant la visita la caldera marcava un codi d’error, la
mantenidora no va saber identificar el codi d’error, provablement fos algun problema puntual
en la pressió de subministrament del gas. Es va notificar al mantenidor que calia resoldre el
error per tal que es procedís a escalfar l’aigua calenta sanitària.
El funcionament de la calefacció és a través d’un rellotge horari amb la següent programació:
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Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres

de 7:40 a 13:40
de 6:30 a 8:00
de 6:30 a 8:00
de 12:50 a 13
de 7:40 a 13:40

de 14:00 a 15:10
de 12:00 a 16:00
de 12:00 a 14:00
de 13:00 a 14:00
de 14:00 a 15:10

de 16:20 a 22:30
de 18:00 a 22:30
de 16:00 a 22:30
de 16:00 a 22:30
de 16:00 a 22:30

6.5 Producció d’aigua calenta sanitària
6.5.1 Edifici antic
La producció d’aigua calenta sanitària en l’edifici antic es produeix a través d’un equip
d’aerotèrmia recolzat per una instal·lació d’energia solar. A dia d’avui l’energia solar no es
troba en correcte funcionament, trobant-se la bomba de primari encesa 24h 365 dies i la
centraleta solar desconnectada. Cal tornar habilitar el control per tal que la bomba del primari
solar es connecti quan la temperatura en panells sigui 5ºC superior a l’acumulació i pari quan
aquesta diferència es redueixi a 2ºC.
El mal funcionament de l’energia solar provoca un consum elèctric innecessari i un
escalfament o refredament, descontrolat, de l’aigua acumulada en els dipòsits solars segons la
radiació incident. Cal resoldre els problemes de la instal·lació per tal de no malbaratar energia
i aprofitar la instal·lació solar existent.
La distribució de l’aigua calenta pels quatre vestidors a través de la bomba de recirculació es
produeix per unes canonades que es troben en part poc aïllades i en part sense aïllament.
Aquest fet està produint unes pèrdues energètiques importants que cal resoldre aïllant de dues
canonades que recorren els 64m de perímetre dels vestidors. Aquest defecte no farà complir la
inspecció periòdica de la sala tècnica.
Els ruixadors es troben en mal estat consumint un cabal d’aigua poc eficient a 42ºC. Caldria
valorar la substitució per ruixadors de 5 l/min. Per aquesta valoració caldria conèixer amb
detall l’ús que es dóna actualment i així poder preveure l’estalvi i l’amortització de la
inversió. Cal valorar que una diferencia de 3l/min en un ruixador suposa un cost de gas de 30
c€/min*dutxa. Si aquests 30c€ els multipliquem per número de dutxes i per tots els minuts
que pot estar en funcionament cada dutxa obtindrem cost energètic de la diferència.

6.5.2 Edifici Nou
La instal·lació de producció d’ACS de l’edifici nou és a través d’una caldera de gas natural i
una instal·lació solar tèrmica.
A dia d’avui la caldera es troba fora de servei per un alarma pròpia de caldera. Aquests error
en la caldera i possiblement una consigna baixa han portat a trobar el acumulador a 40ºC,
temperatura molt fora dels marges de seguretat de la legionel·la. S’ha avisat al mantenidor per
tal que solucioni immediatament aquest problema.
A més d’aquest defecte ens trobem que la darrera modificació de la sala, on es va substituir
l’acumulador solar, s’ha comès un error en la connexió i actualment l’acumulador solar s’està
escalfant a través del retorn de recirculació. Cal resoldre aquest defecte urgentment i per això
es va notificar i detallar la solució al mantenidor per tal que pogués fer les modificacions
pertinents.
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6.6 Consum Elèctric
6.6.1 Calefacció per electricitat
La calefacció de l’edifici antic compta amb 4 calefactors industrials elèctrics per cobrir la
demanda de calefacció. Aquests tipus de calefactors tenen un consum molt elevat tant en
potència sol·licitada com en energia consumida, és la forma més ineficient d’escalfar un
espai. A dia d’avui aquests calefactors es troben programats amb un rellotge setmanal amb la
següent programació:
Dilluns
de 5:50 a 8:00 de 12:00 a 14:00 de 18:00 a 22:30
De dimarts a divendres de 6:30 a 8:00 de 12:00 a 14:00 de 16:30 a 22:30
Dissabte
de 7:30 a 10:00 de 12:00 a 12:30 de 13:20 a 14:30
Diumenge
de 7:30 a 10:00 de 12:00 a 13:50 de 14:30 a 23:00
Aquest horari suposa un consum setmanal de 166,46 € i al mes de 665,85€. Cal de forma
imminent estudiar el canvi d’horari per ajustar les hores al l’ús dels vestidors a la vegada que
de resolt de forma més global la calefacció d’aquests espais. L’envolupant i la falta de
sectorització són punts a resoldre conjuntament amb la selecció de l’equip de generació de
calor.

6.6.2 Il·luminació
La instal·lació d’enllumenat interior disposa de fluorescents tl8 amb balast electromagnètic
sense cap tipus de sistema de regulació i control.
L’enllumenat del camp de futbol compta amb 24 focus de 2.000W i el petit amb 8 de 1.000W
d’halogenurs metàl·lics.
També hi ha un tram al recinte que compta amb il·luminació vial que s’encén per la nit.

6.7 Consum d’Aigua
No es pot determinar el consum d’aigua associat als usos del camp de futbol atès que no hi ha
comptador d’aigua i l’aigua no la paga l’ajuntament. Com passa en molts ajuntaments, la
companyia d’aigües és municipal i no cobra als equipaments municipals.
Fruit d’aquest fet, no serà d’aplicació cap mesura d’estalvi d’aigua per raons de viabilitat
econòmica.

6.8 Programa de funcionament
Tot i que els horaris de funcionament del camp de futbol poden variar cada temporada, durant
l’any 2014 l’horari de funcionament va ser el següent:
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HORARI TEMPORADA ESPORTIVA
1h

2h

3h

4h

5h

6h

7h

8h

9h

10
h

11
h

12
h

13
h

14
h

15
h

16
h

17
h

18
h

19
h

20
h

21
h

22
h

23
h

24
h

DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
DISSABTE
DIUMENGE

CALENDARI 2014
Gener

Febrer
1

2

3

Març
1

2

1

2

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

10

11

12

13

14

15

16

10

11

12

13

14

15

16

18

21

22

23

24

25

26

17

18

19

20

21

22

23

17

18

19

20

21

22

23

27

28

29

30

31

24

25

26

27

28

24

25

26

27

28

29

30

31

Abril

Maig

Juny

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

7

8

9

10

11

12

13

5

6

7

8

9

10

11

2

3

4

5

6

7

1
8

14

15

16

17

18

19

20

12

13

14

15

16

17

18

9

10

11

12

13

14

15

21

22

23

24

25

26

27

19

20

21

22

23

24

25

16

17

18

19

20

21

22

28

29

30

26

27

28

29

30

31

23

24

25

26

27

28

29

30

Juliol

Agost

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4

5

6

14

15

16

17

18

19

20

11

12

21

22

23

24

25

26

27

18

28

29

30

31

25

Setembre
1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

7

8

9

10

8

9

10

11

12

13

14

13

14

15

16

17

15

16

17

18

19

20

21

19

20

21

22

23

24

22

23

24

25

26

27

28

26

27

28

29

30

31

29

30

1

2

1

2

3

4

5

6

7

Octubre

Novembre

1

2

3

4

5

Desembre

6

7

8

9

10

11

12

3

4

5

6

7

8

9

8

9

10

11

12

13

14

13

14

15

16

17

18

19

10

11

12

13

14

15

16

15

16

17

18

19

20

21

20

21

22

23

24

25

26

17

18

19

20

21

22

23

22

23

24

25

26

27

28

27

28

29

30

31

24

25

26

27

28

29

30

29

30

31

TEMPORADA ESPORTIVA

SENSE
ACTIVITAT
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6.9 Anàlisi de Consums
6.9.1 Consideracions Prèvies
Per a la realització de l’anàlisi de consums es disposen dades referents a la facturació
energètica recopilada dels subministraments d’electricitat ( anys 2014). En el cas del gas el
comptador de gas no funciona des de fa anys tot i que s’ha fet un pagament a compte, i l’aigua
no disposa de comptador.
En l’anàlisi de consums s’han estudiat les corbes de consum associades a la facturació real i
com aquest consum ha evolucionat en el temps. A partir del consum durant aquests períodes
s’ha establert un consum de referència anual, que ens servirà com a període base per calcular
els estalvis de les diferents mesures.
L’objecte de la corba de consum de referència és determinar quin perfil de consum tindria el
centre durant un any amb les condicions actuals (de l’envolupant de l’edifici, les seves
instal·lacions, i programa funcional i ús), i els costos associats amb les condicions
econòmiques actuals dels subministraments.
És per això que la corba de consum de referència és teòrica i en aquest cas s’ha considerat
com a la mitjana de consums mensuals del període en que disposem de factures fiables.
Pel que fa al cost econòmic associat a la corba de referència, s’ha tingut en compte un cost
estàtic associat a l’última factura disponible de cadascun dels subministraments.
Els preus, incloent despeses fixes (com el terme de potència en el cas de l’electricitat) sense
IVA, considerats en el present estudi pels diferents subministraments es justifiquen en
cadascun dels apartats pertinents i es resumeixen en la taula següent:
ELECTRICITAT

GAS


AIGUA

€/kWh

0,79020
€/m³
Taula 7.1 Preus de referència dels subministraments amb despeses incloses. Elaboració
pròpia
0,2046 €/kWh

El terme variable de les factures energètiques i d’aigua excloent impostos és el següent:
ELECTRICITAT
0,1043 €/kWh

GAS


AIGUA

€/kWh

- €/m³

Taula 7.2 Preus de referència dels subministraments. Elaboració pròpia

En el cas de l’electricitat s’ha extret la dada en base a un estudi dels consums per tram de
tarifació.
PREU
€/kWh
2014

P1

P2

P3

Preu mig

0,127476 0,103815 0,070702 0,104267

El preu del kWh s’ha deduït en funció dels consums ens els diferents períodes al llarg dels
últims anys per cada tram:
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CONSUM PER
PERÍODES
2014

P1

% P1

P2

% P2

P3

% P3

TOTAL

30.114

29%

54.274

52%

20.093

19%

104.481

TOTALS €

3.839

35%

5.634

52%

1.421

13%

10.894

6.9.2 Consum de subministres energètics i d’aigua del centre
Tot i tractar-se d’un equipament amb consum de gas, electricitat i aigua, només es disposen de
dades de facturació d’electricitat degut a que el comptador de gas no funciona des de fa molt
de temps i no hi ha comptador d’aigua, ja que el servei d’aigua és municipal.
La manca d’aquestes dues dades dificulta la realització del present estudi.
Despeses

Despeses

€

%

GAS NATURAL

-

-

ELECTRICITAT

21.378

-

AIGUA

-

-

TOTAL

-

6.9.3 Consum de Gas
No es disposa de dades de consum per fer un anàlisi.

6.9.4 Consum d’Electricitat
Per l’obtenció del consum de referència l’estudi s’ha basat en el consum d’electricitat de l’any
2014.
2014

2014

REFERÈNCIA REFERÈNCIA

kWh

€

kWh

€

Gener

13.125

2.594,92

13.125

2.685,57

Febrer

13.675

2.469,99

13.675

2.798,11

Març

12.724

2.400,73

12.724

2.603,52

Abril

8.828

2.039,64

8.828

1.806,34

Maig

6.060

1.109,91

6.060

1.239,97

Juny

4.621

997,39

4.621

945,53

Juliol

2.971

590,84

2.971

607,91

Agost

3.923

932,28

3.923

802,71

Setembre

5.905

1.165,32

5.905

1.208,25

Octubre

5.763

1.088,12

5.763

1.179,20

Novembre

12.568

2.327,68

12.568

2.571,60

Desembre

14.318

2.929,68

14.318

2.929,68

TOTALS

104.481

20.646,50

104.481

21.378,40
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Com es pot veure hi ha una gradació en el consum elèctric, major consum els mesos d’hivern
i menor consum els mesos d’estiu. Aquesta tendència es produeix per dues raons: La demanda
de calefacció a l’hivern és superior i aquesta es satisfà en l’edifici vell mitjançant calefactors
elèctrics. Per altra banda els mesos d’hivern hi ha menys hores de llum natural i per tant
s’encén més hores els focus dels camps de futbol.
Els àmbits en que es repartirà el consum elèctric seran els següents:
 Il·luminació exterior. Bàsicament considera la il·luminació dels camps i els accessos.
 Il·luminació interior. Inclou la il·luminació dels vestidors, oficines, bar i sala.
 Resta d’equips consumidors. Inclou la resta d’equips consumidors d’electricitat com
ara: calefactors, bombes, neveres,...
A partir de l’inventari de l’enllumenat i dels equips elèctrics, i de les hores de funcionament
dels diferents espais i equips, s’ha fet un repartiment estimat dels consums elèctrics segons
àmbit de consum diari i mensual. La distribució és la següent:
ELECTRIC
IL·LUMINACIÓ IL·LUMINACIÓ EQUIPS I
PISTES
INTERIOR
BOMBEIG
kWh
kWh
kWh

TOTAL

COST

kWh

€

7.875,00

1.312,50

3.937,50

13.125,00

2.685,57

8.888,75

1.504,25

3.282,00

13.675,00

2.798,11

8.270,60

1.399,64

3.053,76

12.724,00

2.603,52

5.296,80

971,08

2.560,12

8.828,00

1.806,34

3.636,00

666,60

1.757,40

6.060,00

1.239,97

2.310,50

508,31

1.802,19

4.621,00

945,53

1.485,50

326,81

1.158,69

2.971,00

607,91

1.176,90

431,53

2.314,57

3.923,00

802,71

2.952,50

649,55

2.302,95

5.905,00

1.208,25

3.457,80

633,93

1.671,27

5.763,00

1.179,20

8.169,20

1.382,48

3.016,32

12.568,00

2.571,60

8.590,80

1.431,80

4.295,40

14.318,00

2.929,68

62.110

11.218

31.152

104.481

21.378

Com es pot veure en la següent gràfica, el consum d’il·luminació està bàsicament vinculat al
consum de la il·luminació exterior (bàsicament focus del camp).
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6.10 Taula resum propostes millora
El centre té un consum elèctric de referència de 104.481 kWh/any. Per un error en el
comptador de gas no es disposa de dades de consum de gas.
La despesa vinculada al consum elèctric és de 21.378 €/any.
Les propostes d’estalvi endreçades per pay back simple queden reflectides en la següent
taula:
CODI

NOM

Ajust d'horari d'encesa dels
aerotermos elèctrics del vestuari
antic
Reorientació focus camp de futbol
MEE 03 gran per aprofitar la sectorització de
les enceses
Col·locació d’aïllament tèrmic a la
MEE 04
boca d'home dels acumuladors
d'ACS
Control de presència per vestuaris
MEE 02
antics
MEE 05

Pay Back
Simple
[anys]
0,00

0,55

1,61
2,80
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Mesura descartada
Mesura seleccionada amb Pay Back >1,5any
Mesura seleccionada amb Pay Back <1,5any

A continuació es presenta la taula de mesures d’estalvi on s’indiquen les dades més
significatives de les mesures estudiades. En aquesta taula s’ha realitzat una avaluació
econòmica per a cadascuna de les mesures independentment de les altres.
A la taula es pot observar el valor actual net (VAN) de les inversions que permet calcular el
valor present d'un determinat nombre de fluxos de caixa generats per una inversió. La
metodologia consisteix en descomptar al moment actual, tots els fluxos de caixa futurs del
projecte. EL VAN representa la diferència entro el que valen les coses i el que costen
(Inversió), és a dir, consisteix en determinar l'equivalència en el temps 0 dels fluxos d'efectiu
futurs que genera un projecte i comparar aquesta equivalència amb el desemborsament inicial.
La fórmula és la següent:

On “r” és el tipus d'interès al qual descomptem els fluxos de caixa. Si es tracta d'un projecte
sense risc, es prendria com a referència el tipus de la renda fixa, de tal manera que amb el
VAN s’estima si la inversió és millor que invertir en alguna cosa segura, sense risc específic.
Normalment "r" sol representar el cost mitjà ponderat de capital (CMPC), és a dir, el cost dels
diners per a la companyia, que mostra el valor que creen les corporacions per als accionistes
(rendibilitat del capital invertit).
I on “t” és el nombre de períodes (normalment anys) sobre el qual s'analitza l'operació.
Si el VAN és superior a 0 la inversió produirà guanys per sobre de la rendibilitat exigida i el
projecte pot acceptar-se. Si el VAN és 0 no es produeixen guanys ni pèrdues però si és
inferior llavors la inversió donarà guanys per sota de la rendibilitat exigida.
Finalment la taula presenta les inversions endreçades per taxa interna de retorn (TIR). Es
defineix com TIR del Projecte, la taxa de descompte que converteix en VAN a zero, és a dir
marca la frontera entre inversions amb VAN positiu i inversions amb VAN negatiu:

A continuació es presenta la taula resum de totes les mesures avaluades en la present auditoria
energètica:
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CODI

NOM

Tipus
CONSUM

Consum total
font energètica
[kWh]

Consum
anual de
referència
[kWh]

Consum anual
de referència
després
d'implantació
[kWh]

Estalvi
anual
previst
[kWh]

Estalvi
anual
previst
[tCO2]

Percentatge
d’estalvi
total font
energètica
[%]

Estalvi
anual
previst
amb
IVA [€]

Inversió
PEC
amb
IVA
[€]

Pay
back
Simple
[anys]

TIR
[%]

VAN
[€]

Període
TIR i
VAN

Electricitat

104.481

11.218

7.434

3.785

1,25

3,6%

607,6

7.222,8

11,9

4%

441,6

25
anys

104.481

11.218

5.840

5.379

1,77

5,1%

678,6

1.902,2

2,8

16% 620,0 5 anys

104.481

62.110

55.375

6.735

2,22

6,4%

849,4

467,2

0,5

50% 201,6

1 any

GAS

-

-

-

16.820

3,40

-

989,8

1.596,4

1,6

2%

-59,9

2 anys

Electricitat

104.481

31.152

21.828

9.324

3,08

8,9%

1.176,3

0,0

0,0

-

925,9

1 any

INSTAL·LACIÓ IL·LUMINACIÓ

MEE
01

Canvi tecnologia làmpades

MEE
Control de presència per vestuaris antics Electricitat
02
MEE
Reorientació focus camp de futbol gran per
03
Electricitat
aprofitar la sectorització de les enceses
ACS

MEE
04

Col·locació d’aïllament tèrmic a les
canonades de la sala de calderes

MEE
05

Ajust d'horari d'encesa dels aerotèrmos
elèctrics del vestuari antic

CALEFACCIÓ

Llegenda 1

Llegenda 2

Mesura descartada

Payback simple

Valor resultant de la formula: Inversió /Estalvi

Mesura seleccionada amb Pay Back >1any

TIR

Taxa interna de retorn

Mesura seleccionada amb Pay Back <1any

VAN
Període TIR i VAN Període en el que s'ha calculat el VAN
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6.11 Mesures d’estalvi
6.11.1

MEE 01 Substitució de lluminàries i làmpades al vestidor vell
Estalvi anual

Tipus
CONSUM

kWh

Electricitat

3.785

Inversió

Payback

tCO2

%
Respecte
font
energètica

€ amb
IVA

€ amb
IVA

anys

1,25

3,62%

608

7.223

11,9

CONCEPTE DE LA MILLORA:
Una altra opció per reduir la despesa energètica en instal·lacions d'il·luminació és reemplaçar
els llums i lluminàries de major nombre d'hores d'il·luminació per equivalències en LED.
Amb aquesta solució es redueix notablement el consum dels circuits d'enllumenat, i es
minimitza la despesa en manteniment per l'increment de la vida útil del nou enllumenat.
El principal problema de la Substitució de làmpades de Fluorescència per làmpades LED és el
seu menor Índex de Reproducció cromàtica.
L’avantatge principal és l'estalvi energètic, que pot arribar a ser del 50%. Cal assenyalar que
el consum d'un tub convencional, a part del propi consum, necessita d'una reactància, el
consum oscil·la entre 3 i 8 Watts per tub (en funció de la qualitat de la reactància). Altres dels
avantatges és l'estalvi en manteniment (substitució d'encebadors, reactàncies, i tubs ...). El tub
LED no necessita reactàncies ni encebadors. Un tub convencional té una vida útil aproximada
de 10.000 hores, enfront de la duració aproximada del tub LED de 50.000. Aquestes dades
varien en funció de la qualitat de qualsevol dels tubs.
 Hores de vida: Els tubs LED duren més de 50.000 hores, enfront de les 10.000 d'un
bon tub fluorescent
 Resistència: Els tubs de LED poden aguantar molt més els cops o vibracions que els
tubs fluorescents. De fet són desmuntables i reparables, cosa que per als tubs
fluorescents és impensable.
 Consum: Els tubs LED consumeixen menys que els tubs fluorescents (un 50% menys
en fluorescents TL8). Un tub fluorescent de 600mm-18W amb reactància i encebador
pot arribar a consumir el doble de la seva potència nominal a causa de la reactància.
Estem parlant d'un consum de 36W enfront dels 8 o 12 W del consum del tub LED de
600mm.
 Arrancades: Els tubs LED són d'arrencada instantània i no els afecta les seves hores de
vida. En canvi un tub fluorescent triga a arrencar i el nombre d'encesos diaris afecta la
seva vida. Per exemple molts fabricants de tubs fluorescents estimen la vida del tub en
10.000 hores tenint en compte únicament 2 enceses al dia.
 Medi ambient: Els tubs LED no necessiten de cap gas per encendre, els tubs
fluorescents estan fabricats amb vapor de mercuri i els compostos de mercuri, són
productes químics altament perillosos per a la salut humana i el medi
DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
En aquest cas, atès que la il·luminació dels vestidors està encesa des que comença l’activitat
fins que marxen s’ha estudiat la substitució dels actuals fluorescents per una tecnologia més
eficient.
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En primer lloc es consideren les següents hores de funcionament anual:
h/dia

Dies
anuals

HORES
ANUALS

Vestidors antics

6,0

280

1.680

Passadís vestidors antics

6,0

280

1.680

Espai

En base a les hores de funcionament i al tipus de lluminàries existents i propostes es calcula
l’estalvi anual:
ACTUAL

Espai

Vestidors
antics
Passadís
vestidors
antics

Unitats

PROPOSTA

Làmpada POTÈNCIA
actual
[W]

Consum
actual Unitats
(kWh)

Proposta
làmpada

Consum Estalvi
POTÈNCIA
proposta consum
[W]
(kWh)
(kWh)

56

tl8
magnètic

67

6.275

56

LED

32

2.964

3.312

8

tl8
magnètic

67

896

8

LED

32

423

473

TOTAL

7.172

64

3.387

3.785

64

Cal afegir un estalvi per reposició en cas de la tecnologia LED que té més hores de
funcionament:
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ESTALVI PER REPOSICIÓ
Estalvi
Reposició
Estalvi
per
hores
hores
anterior
per
unitats
Cost unitats
reposició
funcionament
funcionament
vs.
reposició
tot el
Futura
anual (€)
cicle (€)
56

10.000

10

56

50.000

5

2.800

94

8

10.000

10

8

50.001

5

400

13
108

PRESSUPOST DE LA MESURA:
UA

Descripció

Preu

Amidament

Import

u

Lluminària amb làmpada DISANO model 927 Echo
-LED bilàmpada. de 36W instal·lada
superficialment al sostre

93,27

64,00

5.969,28

PEM. PREU EXECUCIÓ MATERIAL

5.969,28

PEC AMB IVA. PREU EXECUCIÓ PER CONTRATA (IVA inclòs)

7.222,83

CONCLUSIONS I ESTALVI:

Tipus CONSUM

Estalvi
anual
previst
[kWh]

Estalvi
anual
previst
amb IVA
[€]

Inversió
PEC amb
IVA
[€]

Payback
Simple
[anys]

Electricitat

3.785

608

7.223

11,9

Per tractar-se d’un espai que està poques hores funcionant al llarg de l’any no resulta la millor
opció el canvi de lluminàries per altres de tecnologia LED. De totes maneres la tecnologia
LED està en continua evolució i els preus cada vegada són més competitius. Per altra banda,
la proposta considera el canvi de làmpada i lluminària.
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6.11.2

MEE 02 Incorporació de detector de presència en vestidors

Estalvi anual

Tipus
CONSUM

kWh

Electricitat

5.379

Inversió

Payback

tCO2

%
Respecte
font
energètica

€ amb
IVA

€ amb
IVA

anys

1,77

5,15%

679

1.902

2,8

CONCEPTE DE LA MILLORA:
La implantació de sistemes de regulació i control sobre la instal·lació d’enllumenat redueix el
consum d’energia i les despeses associades d’ús i manteniment de la instal·lació. Aquest
control permet realitzar encesos selectius i regulació de les lluminàries durant diferents
períodes o segons el tipus d'activitat canvien. Es distingeixen 4 tipus fonamentals de sistemes
de regulació i control:
 Regulació i control sota demanda de l'usuari per interruptor manual, polsador,
potenciòmetre o comandament a distància.
 Regulació de la il·luminació artificial segons aportació de llum natural per finestres,
vidrieres, o claraboies.
 Control de l'encesa i apagada segons presència a la sala.
 Regulació i control per un sistema centralitzat de gestió
Aquests sistemes s'apaguen, s'encenen i regulen segons detectors de moviment i presència,
cèl·lules de nivell per la llum natural o calendaris i horaris preestablerts. La utilització
d'aquestes tècniques és molt aconsellable i suposa estalvis en energia molt importants de fins
al 65%, depenent del tipus d'instal·lació.
DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
En aquest cas he limitat la regulació i control a la instal·lació de detectors de presència als
vestidors i el passadís de l’edifici antic, ja que s’ha pogut comprovar que aquests espais
romanen pràcticament il·luminats durant totes les hores d’obertura del centre mentre que
s’utilitzen tant sols unes poques hores.
Els càlculs s’han fet en base als equips inventariats i les hores de funcionament facilitades pel
tècnic d’esports de l’ajuntament.

La justificació de l’estalvi és el següent:
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EQUIPS
Consum Consum Estalvi
actual proposta consum
(kWh)
(kWh)
(kWh)

HORES HORES
Làmpada POTÈNCIA
Unitats
ANUALS ANUALS
actual
[W]

Espai
Vestidors
antics
Passadís
vestidors
antics

1.680

420

56

tl8
magnètic

67

6.275

1.569

4.706

1.680

420

8

tl8
magnètic

67

896

224

672

TOTAL

7.172

1.793

5.379

Preu

Amidament

Import

28,01

14,00

392,14

0,25

14,00

3,50

25,98

21,00

545,58

22,28

21,00

467,88

0,83

140,00

116,20

22,28

2,10

46,79

64

PRESSUPOST DE LA MESURA:
Ut

Ut

Ut
H
H
Ut
h

Descripció
Detector de moviment de infrarojos automàtic, para
una potencia màxima de 300 W, 230 V y 50 Hz,
àngle de detecció 130°, abast 8 m, con
temporitzador y luminància regulables.
Caixa d’encastament universal, enllaç por los 2
costats.
Oficial 1a electricista
Ajudant electricista.
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar,
de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
PVC
Ajudant electricista

PEM. PREU EXECUCIÓ MATERIAL

1.572,09

PEC AMB IVA. PREU EXECUCIÓ PER CONTRATA (IVA inclòs)

1.902,23

CONCLUSIONS I ESTALVI:

Tipus CONSUM

Estalvi
anual
previst
[kWh]

Estalvi
anual
previst amb
IVA [€]

Inversió
PEC amb
IVA
[€]

Payback
Simple
[anys]

Electricitat

5.379

679

1.902

2,8

La mesura amb les hores de funcionament considerades no s’amortitza abans dels 3 anys.
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6.11.3
MEE 03 Reorientació dels focus del camp de futbol gran per
aprofitar la sectorització de les enceses
Estalvi anual
Tipus
CONSUM

kWh

Electricitat

6.735

Inversió

Payback

tCO2

%
Respecte
font
energètic

€ amb
IVA

€ amb
IVA

anys

2,22

6,4%

849

467

0,5

CONCEPTE DE LA MILLORA:
Cada espai en funció de l’activitat que es desenvolupa en ell té uns nivells mínims
d’il·luminació. En ocasions, els nivells d’il·luminació mesurats en un espai són molt superiors
als exigibles i per tant l’ajust d’aquest nivells representa un estalvi sense inversió.
L’ajust dels nivells d’il·luminació a les necessitats de cada espai es pot realitzar mitjançant les
següents actuacions o combinacions d’elles:
 Ajust dels nivells de il·luminació. Cada tipus d’espai en funció de l’activitat que s’hi
desenvolupa té unes exigències de luminància que vénen regulades per normativa. Ens
podem trobar amb espais sobre il·luminats que permeten realitzar l’activitat amb uns
nivells menors de luminància.
 Correcta sectorització dels espais. Pot passar en ocasions, que els nivells d’ luminància
siguin els adients, però que siguin innecessaris si no s’està utilitzant tot l’espai. Per
aquesta raó cal una correcta sectorització dels espais que garanteixi que s’encengui
parcialment la instal·lació si no s’està utilitzant tot l’espai.
 Sistemes de regulació i control. La utilització de sistemes de regulació i control de la
instal·lació d’il·luminació permet disminuir el flux lluminós de les lluminàries en
funció de l’aportació de llum natural.
DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
En l’actualitat el camp de futbol gran de Lliçà de Vall, quan hi ha demanda de llum artificial
s’encenen tots els focus i quan no n’hi ha s’apaguen tots.
La mesura consisteix en una utilització progressiva dels diferents circuits del camp de futbol a
mida que augmenta la demanda, amb l’objectiu que a les 18:00 no s’encenguin tots els focus
si no són necessaris.
Segons la UNE12193 els requisits mínims d’il·luminació en camps de futbol són els següents:
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La classe d’enllumenat està relacionada amb les següents especificacions:

A partir d’aquests requeriments mínims la present proposta pretén redistribuir l’orientació de
les lluminàries actuals per tal d’aconseguir amb dos nivells d’encesa els següents
requeriments:
 Nivell 1: Entrenaments de dilluns a divendres: 200 lux.
 Nivell 2: Competicions autonòmiques: 500 lux.
Ambdós casos implica que durant les primeres hores de la tarda només s’obrin el 50% dels
focus i quan la foscor és més extrema el 100% dels focus.
En la justificació he valorat el nombre de lluminàries enceses actualment per entrenaments i
partits i el nombre de lluminàries que caldria encendre una vegada s’ha realitzat una correcta
distribució de les lluminàries existents:
ACTUAL
Espai
Nivell 1: Entrenaments 50%
focus
Nivell 1: Entrenaments 100%
focus

Dies
h/dia
TIPUS h/dia
TIPUS
A
TIPUS B
A
anuals

Dies
h/dia
TIPUS
TIPUS
B
C
anuals

Dies
TIPUS HORES
C
ANUALS
anuals

0,0

0

0

0

0,0

0

0

0

Nivell 2: Partits 50% focus

0,0

0

0

0

Nivell 2: Partits 100% focus

4,0

78

2

78

2

10

487

PROPOSTA

Espai

Dies
h/dia TIPU
TIPU S A
S A anual
s

h/dia
Dies TIPUS
TIPU
B anuals
SB

h/d
ia
TIP
US
C

Dies
TIPU
SC
anual
s

Nivell 1: Entrenaments 50% focus

2,0

78

1

78

0

234

Nivell 1: Entrenaments 100% focus 2,0

78

1

78

0

234

HORE
S
ANUAL
S

Nivell 2: Partits 50% focus

1

10

10

Nivell 2: Partits 100% focus

2

10

19
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Unitats
Làmpa
enceses
da
actualme
actual
nt
Vapor
12
mercuri
Vapor
24
mercuri
Vapor
12
mercuri
Vapor
24
mercuri

Espai
Nivell 1: Entrenaments
50% focus
Nivell 1: Entrenaments
100% focus
Nivell 2: Partits 50%
focus
Nivell 2: Partits 100%
focus

Consu
POTÈNC BALAS m
IA [W]
T [W]
actual
(kWh)

Consu
m
propost
a (kWh)

Estalvi
consu
m
(kWh)

2.000

500

0

7.020

-7.020

2.000

500

0

14.040

14.040

2.000

500

0

285

-285

2.000

500

29.220 1.140

28.080
6.735

PRESSUPOST DE LA MESURA:
ud

Descripció

Preu

Amidament Import

h

Oficial 1a electricista

25,98

8,00

207,84

h

Ajudant electricista.

22,28

8,00

178,24

PEM. PREU EXECUCIÓ MATERIAL

386,08

PEC AMB IVA. PREU EXECUCIÓ PER CONTRATA (IVA inclòs)

467,16

CONCLUSIONS I ESTALVI:

Tipus CONSUM

Estalvi
anual
previst
[kWh]

Percentatge
d’estalvi
respecte
referència
[%]

Estalvi
anual
previst amb
IVA [€]

Inversió
PEC amb
IVA
[€]

Payback
Simple
[anys]

Electricitat

6.735

10,8%

849

467

0,5

La mesura amb les hores de funcionament redistribuïdes i amb la enceses considerades
s’amortitza abans de 1 any.

6.11.4
MEE 04 Col·locació d’aïllament tèrmic a les canonades
d'impulsió i recirculació d'ACS de les dutxes dels vestidors
Estalvi anual
Tipus
CONSUM
Gas
natural

Inversió

Payback

kWh

tCO2

€ amb
iva

€ amb iva

anys

16.820

3,40

989,8

1.318,9

1,6
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CONCEPTE DE LA MILLORA:
Segons el reglament de instal·lacions tèrmiques en els edificis totes les canonades i
accessoris, així com equips, aparells i dipòsits de les instal·lacions tèrmiques disposaran d'un
aïllament tèrmic quan continguin:
 fluids refrigerats amb temperatura menor que la temperatura de l'ambient del local pel
qual discorrin.
 fluids amb temperatura superior a 40 ºC quan estiguin instal·lats en locals no
calefactats, entre els quals s'han de considerar passadissos, galeries, xemeneies de
ventilació, aparcaments, sales de màquines, falsos sostres i terres tècnics, entenent
excloses les canonades de torres de refrigeració i les canonades de descàrrega de
compressors frigorífics, excepte quan estiguin a l'abast de les persones.
Quan les canonades o els equips estiguin instal·lats a l'exterior de l'edifici, la terminació final
de l'aïllament ha de tenir la protecció suficient contra la intempèrie. En la realització de
l'estanquitat de les juntes s'evitarà el pas de l'aigua de pluja
En tota instal·lació tèrmica per la qual circulin fluids no subjectes a canvi d'estat, en general
les que el fluid caloportador és aigua, les pèrdues tèrmiques globals pel conjunt de
conduccions no superaran el 4% de la potència màxima que transporta.
Per seleccionar l’aïllament adequat es poden realitzar càlculs amb els programes informàtics
que compleixin amb la UNE-EN ISO 12241 o fer servir el mètode simplificat on segons les
característiques del fluid, canonada i ubicació hi trobem el gruix adequat.
La incorporació d’aïllament en els tubs que enllacen els diferents elements de la instal·lació i
que transporten aigua a una determinada temperatura, permet una reducció de les pèrdues
d'energia tèrmica en aquest punt i en conseqüència, una reducció del consum energètic.
DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
S’ha considerat substituir l’aïllament tèrmic actual de 5mm i en mal estat de les canonades
d’ACS de les dutxes per un altre de 25mm de gruix d’espuma elastomèrica de conductivitat
0,039W/mK.
Les característiques de les canonades existents apareixen a la següent taula:
Material tub

Coure

Diàmetre tub

40

mm

Radi interior tub
Gruix tub
Radi exterior tub
Conductivitat material
Resistència tèrmica

0,02
2
0,022
390,00
0,00004

m
mm
m
W/m·K
m·K/W

Les característiques de l’aïllament estudiat per tal de reduir les pèrdues tèrmiques és:
Tipologia aïllament ABANS MEE
Gruix aïllament
Radi exterior aïllament
Conductivitat aïllament
Resistència tèrmica

Esp. Elastomèrica
5
mm
0,027
m
0,039
W/m·K
0,83574 m·K/W
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Tipologia aïllament DESPRES MEE
Gruix aïllament
Radi exterior aïllament
Conductivitat aïllament
Resistència tèrmica

Esp. Elastomèrica
25
mm
0,047
m
0,039
W/m·K
3,09783 m·K/W

La configuració definitiva de la peça quedarà de la següent manera en aquells casos que la
canonada no tenia aïllament tèrmic.

Les condicions de treball del fluid caloportador, en aquest cas aigua calenta sanitària,
utilitzades per determinar l'estalvi energètic varien entre els dos tubs a aïllar donat que el
primer correspon al tub d'impulsió i el segon a la recirculació en cas de que la temperatura de
l'aigua caigui de 50 ºC, són:
Tub d’impulsió:
Temperatura aigua
Temperatura ambient

60
18

ºC
ºC

50
18

ºC
ºC

Tub de recirculació:
Temperatura aigua
Temperatura ambient

En base a aquestes dades els estalvis anuals estimats són:
ABANS MCE
Longitud

metres
impulsió 58
retorn
58
total

DESPRÉS MEE

Estalvi
Hores
en. AT
utilització
nou

Pèrdua lineal

Pèrdua
total

Pèrdua
lineal

Pèrdua
total

W/m

W

W/m

W

h/any

30,30
23,09

1.757,48
1.339,04

11,51
8,77

667,73
508,75

8.760,00 9.546,21
8.760,00 7.273,30
16.819,51

kWh/any
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PRESSUPOST DE LA MESURA:
UA

Descripció

Preu

Amidament Import

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 42 mm, de 25 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat baix

11,37

116,00

PEM. PREU EXECUCIÓ MATERIAL

1.319,38

1.319,38

PEC AMB IVA. PREU EXECUCIÓ PER CONTRATA (IVA inclòs)

1.596,45

CONCLUSIONS I ESTALVI:

Tipus CONSUM

Estalvi
anual
previst
[kWh]

Estalvi
anual
previst amb
IVA
[€]

Inversió
PEC amb
IVA
[€]

Payback
Simple
[anys]

GAS

16.820

989,8

1.319.38

1,6

Amb aquestes dades del quadre resum dels estalvis de la mesura resulta un Payback simple de
1,6 anys.

6.11.5
MEE 05 Ajust d’horari d’encesa dels aerotermos elèctrics del
vestidor antic
Estalvi anual

Inversió

Pay Back

€ amb
IVA

anys

%
Tipus
kWh
CONSUM

tCO2

Electricitat 9.324

3,08

Respecte € amb
IVA
font
energètica
8,92%

1.176,3 0

0,00
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CONCEPTE DE LA MILLORA:
L’encesa de la instal·lació de calefacció s’ha d’adequar a l’horari de funcionament de l’edifici
i a la inèrcia tèrmica d’aquest.
En l’actualitat els aerotermos elèctrics del vestidor vell s’encenen tres vegades al dia tot i que
l’activitat entre setmana només es produeixi per la tarda. Tot i que és necessari preescalfar els
espais abans de la seva utilització, escalfar els espais a les 5:50 del matí no te cap efecte sobre
el confort a les 18:00 i per tant s’ha estudiat una racionalització de l’encesa.
DESCRIPCIÓ DE LA MESURA:
Consisteix en ajustar les hores d’encesa dels aerotermos.
Per justificar l’estalvi, s’ha calculat el consum anual amb l’horari actual i amb un horari més
ajustat:
Horari
actual

Horari 1

DLL

5:50

8:00

12:00

14:00

18:00

22:30

8:40

DM, DX,
DJ, DV

6:30

8:00

12:00

14:00

16:30

23:30

10:30

DS

7:30

10:00

12:00

12:30

13:30

14:30

4:00

DG

7:30

10:00

12:00

12:30

14:30

23:00

11:30

horari 2

horari 3

9:27
Horari
proposat

Horari 1

DLL

0:00

0:00

0:00

0:00

18:00

22:30

4:30

DM, DX,
DJ, DV

0:00

0:00

0:00

0:00

16:30

23:30

7:00

DS

0:00

0:00

0:00

0:00

13:30

14:30

1:00

14:30

23:00

8:30

DG

horari 2

horari 3

6:00
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PRESSUPOST DE LA MESURA:
UT

Descripció

Preu

Amidament Import

ud

Ajust de l’horari d’encesa de la calefacció

0,00

0,00

0,00

PEM. PREU EXECUCIÓ MATERIAL

-

PEC AMB IVA. PREU EXECUCIÓ PER CONTRATA (IVA inclòs)

CONCLUSIONS I ESTALVI:

Tipus CONSUM

Estalvi
anual
previst
[kWh]

Estalvi
anual
previst amb
IVA
[€]

Inversió
PEC amb
IVA
[€]

Payback
Simple
[anys]

Electricitat

9.324

1.176,3

0

0,00

Aquesta és una mesura organitzativa que permet un important estalvi sense necessitat
d’inversió associada i per tant te un període de retorn immediat.

-
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7 CONCLUSIONS
Aquest projecte va sorgir de la necessitat de l'Ajuntament de Lliça de Vall per abordar els
treballs necessaris per a la consecució d'un manteniment integral d'edificis, instal·lacions
municipals i via pública. Es partia d'una situació en la qual s'havia de substituir a l'anterior
Cap de Brigada i no es disposava de cap sistema de gestió del servei i era necessari establir un
mètode de treball per poder gestionar i controlar el manteniment.
Les necessitats de la Normalització del Manteniment és una activitat que fins als anys 90 no
ha començat a cobrar importància. De fet, actualment, encara no té el interès del que hauria de
ser posseïdor.
El Manteniment es veu com una activitat desagraïda, ja que només crida l'atenció quan es
produeixen problemes. Aquests problemes, al seu torn, suposen un despesa i és per això pel
que el Manteniment porta associat la idea errònia de ser un cost per a l'organització, quan
realment es podria considerar com una inversió de futur.
Una bona planificació del Manteniment, respectant un acord entre cost i benefici, entre quant
gastar i què es resol amb això, suposa a llarg termini un estalvi econòmic derivat d'una major
vida útil dels equipaments.
Per dur a terme el pla de manteniment s'han de tenir en compte aquells aspectes que
diferencien cada equipament, com ara el nombre de instal·lacions i equips a mantenir, metres
quadrats útils, dificultat per dur a terme les tasques pròpies de manteniment.
Al llarg del projecte s'han establert diferents mesures i mètodes de treball servint-me de la
meva experiència laboral i la meva formació acadèmica, i les solucions adoptades han estat de
gran ajuda per a la consecució del manteniment que s'estava duent a terme, aconseguint que
fos molt més eficient, ja que anteriorment no hi havia cap mètode de treball establert i el
responsable de manteniment disposava d'una gran quantitat d'informació que li era impossible
controlar de forma òptima.
Realment l’àrea serveis de l'ajuntament, en tots els seus àmbits, necessitava una altra eina, que
permetés gestionar totes les superfícies edificades amb criteris d'eficiència, o almenys
eficàcia.
Aquesta acció, que ha de ser continuada durant la vida útil, ha de ser considerada com una
activitat dirigida a l'aplicació dels arguments de sostenibilitat en el món de la construcció.
Aquests criteris de sostenibilitat, millora energètica, seguretat i habitabilitat (definides en el
Codi Tècnic) han d'estar presents en tots els àmbits del manteniment. Gràcies als criteris i
formació adquirida en el grau, a activitats en la creació de criteris de conservació, aprenent a
planificar operacions, a crear activitats, en definitiva a realitzar Plans de Manteniment
complets sobre tots els components constructius i acabats dels edificis, per que ha estat de
gran ajuda per a la consecució d'aquest projecte.
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A grans trets, la formació que rep l'enginyer d'edificació es fonamenta en els coneixements de
les àrees tecnològiques del procés constructiu, el seu disseny, càlcul, instal·lacions, etc. Tot
això amb el suport de matèries bàsiques com són les matemàtiques, física i química, per
aconseguir configurar un excel·lent professional amb el coneixement suficient sobre l'art de la
fase constructiva, però l'enginyer d'edificació també pot ser un actiu per cobrir els requisits
necessaris per a realitzar una gestió integrada d'edificis i que disposa de les aptituds
demandades pel lloc per donar una resposta més enllà de la purament tecnològica.
Gràcies a aquest projecte s'ha aconseguit complir els següents objectius:
 Establir un mètode de treball per a la consecució del manteniment preventiu de
l'ajuntament.
 Establir un mètode de treball per a la consecució del manteniment correctiu de
l'ajuntament.
 Establir un mètode de treball per a la consecució del manteniment dels espais verds
urbans.
 S'ha ofert diferents eines per ajudar al responsable de manteniment en el seu treball,
com ara: plantilles d'informes i pressupostos, fulls de control d'avaries, ordres de
treball,...
 S'ha establert un sistema de control de costos mitjançant el qual l'ajuntament podrà
visualitzar diferents aspectes econòmics com ara costos de subcontracta, costos propis,
estalvi, estadístiques, etc.
 A partir d'aquest sistema, posteriorment es pot aconseguir realitzar anàlisis de resultats
amb els quals millorar contínuament el manteniment dut a terme.
 S'ha creat i implantat un sistema de gestió de manteniment d'edificis i via pública, que
serà utilitzat per l'ajuntament com un sistema i pot exercir un control total dels treballs
a través d'un document.

El sistema de gestió desenvolupat compta amb una gran flexibilitat d'aplicació, d'aquesta
manera, no només es pot emprar per a un tipus de manteniment determinat, sinó que ha estat
utilitzat per a diferents tràmits, com la gestió de la cessió de material municipal a entitats del
poble, la gestió d'espais municipals, en definitiva un sistema dedicat a un altre tipus de fins
diferents al manteniment integral d'edificis. És a dir, s'ha dut a terme un projecte que serveix
d'ajuda i que es pot adaptar fàcilment a les necessitats particulars presents en qualsevol entorn
relacionat amb el manteniment i gestió d'equipaments integral.
Un altre avantatge que ofereix el desenvolupat en aquest projecte és la senzillesa a l'hora de
fer ús de les mesures aportades. Qualsevol persona pot comprendre i aprendre ràpidament els
recursos implementats, ja que tot està realitzat d'una manera molt intuïtiva. Les ordres de
treball impreses faciliten la tasca dels operaris de treball.
De la mateixa manera, en la gestió energètica dels equipaments municipals, s’ha realitzat una
instantània de la situació actual, per posteriorment marcar una línies estratègiques d'actuació
amb la intenció de millorar l’eficiència energètica.
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Com conclusió general i acció principal d'actuació, s'ha desenvolupat un informe d'avaluació
energètica del camp de futbol, ja que és l'equipament amb més deficiències detectades i amb
mesures correctores fàcils de dur a terme amb un període de retorn de la inversió inferior a 5
anys.
Cal destacar la manca d'una figura important dins de l'organigrama municipal de serveis, que
com ja apuntava el PAES, és de vital importància la creació de la figura de gestor energètic i
la comissió d’energia, per a portar una gestió energètica de manera continuada.
El gestor energètic ha de gestionar de manera continuada els consums dels equipaments i
vehicles municipals, i ha d’impulsar els projectes d'eficiència energètica i energies renovables
en aquests equipaments, i comptar amb els recursos necessaris i el recolzament d una
comissió multidisciplinària, la Comissió d energia, en la que participin els responsables dels
diferents serveis implicats en les despeses energètiques (Medi Ambient, Àrea de Govern,
Projectes i Obres, Esports, Educació, etc.).

Com futures millores es proposen les següents:
 Realitzar un històric de materials, per a posteriorment poder fer una previsió dels
mateixos i disposar així un estoc idoni de magatzem.
 Millorar el gestor d'informació. Els arxius Excel tenen les seves limitacions i en el cas
que el volum de treball fos massa ampli es podria pensar en realitzar algun tipus de
programari de gestió intern, fins i tot acudir a un sistema GMAO (Gestió Directa del
Manteniment)
 Implantació de software per la gestió energètica dels equipaments i telemesura. Un
programa per la gestió energètica facilitarà la feina del gestor i permetrà tenir la
informació energètica dels consums centralitzada. Aquest programa registrarà
principalment les dades de consum, l'evolució i estat de les accions realitzades,
indicadors de l'estat de manteniment, incidències i històric de dades que permetrà
avaluar l'eficiència de les accions executades.

Finalment comentar que, aquestes mesures han estat implantades i utilitzades durant més d'un
any i mig a l'ajuntament per mi, Cap de brigada, obtenint uns resultats satisfactoris.
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Fitxes Equipaments Municipals
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1

FITXA EQUIPAMENT

3

EDIFICI CASA DE LA VILA

Emplaçament

Plaça de la Vila, s/n

Propietat

Ajuntament Lliça de Vall

Any Construcció

1997

Sup. Construïda

2.888 m2

Nº Plantes

PB+3

Ús

Administratiu

Activitat

(OAC),serveis municipals

Descripció

Forjats unidireccionals de semibiguetes prefabricades i revoltó de
formigó recolzades en jàsseres planes i de cantell, amb pilars de formigó
armat de recolzament. Un cantell total de 26cm, excepte a la segona
planta que és de 30cm.
Les llosses de escala estan resoltes mitjançant llosses massisses de
formigó armat de 18cm de gruix.
Coberta general del edifici invertida no transitable amb formigó cel·lular
amb làmina impermeable de 4Kg/m2 de pes i acabat amb àrid rodat de
25/35mm.
Al terrat de la 3ª Planta, coberta transitable tradicional a la catalana, amb
envanets i acabat final de rajola 15x30 tipus Piera .

Observacions

Façana mur cortina, necessitat lloguer elevador per la neteja i
manteniment.
La coberta es de fàcil accés pel seu manteniment.

2

FITXA EQUIPAMENT

Emplaçament

Plaça Sant Jordi.

Propietat

Ajuntament Lliça de Vall

Any Construcció

1997

Sup. Construïda

210,20 m2

Nº Plantes

PB + 1

Ús

Administratiu

Activitat

Dependències Judicials

Descripció

Observacions

JUTJAT DE PAU

El 12 de març de 2011 s’inaugurà el nou edifici dl jutjat de Pau. L’antiga
casa consistorial va ser enderrocada, a causa de patir una patologia
estructural, per construir un nou edifici, respectant la imatge d’aquest,
per ubicar les referides dependències judicials.
Les característiques de la coberta fan necessari línia de vida i arnés de
seguretat pel treballador o el lloguer d’una plataforma elevadora.
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3

FITXA EQUIPAMENT

Emplaçament

Av. Montserrat s/n

Propietat

Ajuntament Lliça de Vall

Any Construcció

1974

Sup. Construïda

68.94 m2

Nº Plantes

PB

Ús

Cultural

Activitat

Reunions, tallers, cicles,...

Descripció

SALA DE CULTURA

Per iniciativa privada, l’any 1974 es projecta la construcció d’un edifici de
pisos i locals comercials a l’Av. Montserrat, on finalment es va instal·lar
l’actual sala de Cultura.
Local Comercial d’un edifici residencial amb estructura de parets de
càrrega i forjats unidireccionals amb biguetes de formigó autoportants.

4

FITXA
EQUIPAMENT

BIBLIOTECA, CASAL D’AVIS I TEATRE

Emplaçament

Av. Montserrat

Propietat

Ajuntament Lliça de Vall

Any Construcció

1981, L’any 2005 ascensor

Sup. Construïda

560,80 m2

Nº Plantes

PB+PP+P1

Ús

Cultural

Activitat

Diferents activitats culturals

Descripció

Observacions

L’any 1981 es construeix l’edifici on s’allotjarà el Casal Social d’Avis i el
teatre municipal, al costat del edifici on estava la sala de cultura. Edifici
de construcció tradicional amb estructura de parets de càrrega i forjats
unidireccionals amb biguetes de formigó autoportants. L’any 1991
s’inaugura la Biblioteca municipal en els baixos del Casal Social.

Les característiques de la coberta fan necessari línia de vida i arnés de
seguretat pel treballador o el lloguer d’una plataforma elevadora.
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5

FITXA EQUIPAMENT

5

CAN MAGROLA

Emplaçament

Av. Can Magarola

Propietat

Ajuntament Lliça de Vall

Any Construcció

1996

Sup. Construïda

1.133,53 m2

Nº Plantes

PB+P1 + P golfes

Ús

Cultural

Activitat

Centre Cívic

Descripció

La construcció respon a la masia tradicional de planta basilical, amb una
crugia central des de la qual es produeix l’accés a la casa i l’escala. Pel
tipus de construcció es pot suposar que és del voltant dels segle XVI
L’any 1996 l’Ajuntament de Lliça de Vall adquireix la masia de Can
Magarola, situada a la urbanització de la Miranda del Vallès. L’arquitecte
Jordi Fargas i Soler la va restaurar com a centre cívic de titularitat
municipal, amb la finalitat de descentralitzar els serveis de part de
l’Ajuntament.

Altres

Les característiques de la coberta fan necessari línia de vida i arnés de
seguretat pel treballador o el lloguer d’una plataforma elevadora.

Observacions

6

FITXA EQUIPAMENT

Emplaçament

Passeig de l’Església

Propietat

Ajuntament Lliça de Vall

Any Construcció

2004

Sup. Construïda

1.317.00 m2

Nº Plantes

PS+PB

Ús

Cultural

Activitat

Casal de Joves

CASAL DE JOVES “el Kaliu”

L’any 2006 es construeix l’edifici de titularitat municipal, Casal de Joves
El Kaliu , que ofereix serveis especials a les necessitats i demandes dels
joves.

escripció

Estructura amb pilars de formigó armat, paret de càrrega i jàsseres de
formigó armat, sent tots els forjats unidireccionals de biguetes semiresistents.
Coberta general del edifici invertida no transitable amb formigó cel·lular
amb làmina impermeable de 4Kg/m2 de pes i acabat amb àrid rodat de
25/35mm, de fàcil accés pel seu manteniment.
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7

FITXA EQUIPAMENT

Emplaçament

C/ Can Prat s/n

Propietat

Ajuntament Lliça de Vall

Any Construcció

1992

Sup. Construïda

1133,53 m2

Nº Plantes

PS + PB + PP

Ús

Centre Social i Esportiu

Activitat

Cultural i Esportiu
L’any 1992 l’Ajuntament de Lliça de Vall va portar a terme la construcció
d’un edifici social a la Urbanització de Can Prat amb una zona esportiva
composta de Centre Social, Camp de Fútbol, Pista poliesportiva, Tres
pistes de Tennis i 2 de pàdel, zona d’aparcament i Zones enjardinades
on s’ubiquen jocs infantils i petanca.

Descripció

Les característiques de la coberta fan necessari línia de vida i arnés de
seguretat pel treballador o el lloguer d’una plataforma elevadora.

Observacions

8

CASAL CAN PRAT

FITXA EQUIPAMENT

ESCOLA CEIP “Les Llisses”

Emplaçament

C/ Garrotxa

Propietat

Ajuntament Lliça de Vall

Any Construcció

1929 / 1980 / 1992

Sup. Construïda

3.345,80 m2

Nº Plantes

PB + PP

Ús

Col·legi d'Educació Infantil i
Primària

Activitat

Educativa

Descripció

L’edifici de la primera escola del municipi, anomenat tradicionalment
Escuelas Nacionales i, també Escuela Graduada Mixta, s’ha anat
transformant i ampliant al llarg dels anys. Així la part més antiga data del
1929 i durant els anys 80 es quan es van produir els canvis i ampliacions
mes importants. Forjats de biguetes semi resistents pretesades recolzats
sobre fàbrica de totxo Gero de 30cm de gruix a sobre del que hi ha
format una corretja a nivell de forjat. La coberta es de teula àrab
realitzada a quatre vessants.

Observacions

Les característiques de la coberta fan necessari línia de vida i arnés de
seguretat pel treballador o el lloguer d’una plataforma elevadora.
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FITXA EQUIPAMENT

Emplaçament

Passeig de l’ Església

Propietat

Ajuntament Lliça de Vall

Any
Construcció
Sup.
Construïda

ESCOLA CEIP “Els Vinyals”

2015
4.890,20 m2

Nº Plantes

PB + PP

Ús

Col·legi d'Educació
Infantil i Primària

Activitat

Educativa
Edifici de nova construcció amb sistema de murs prefabricats tipus
Sandwich i forjats de plaques alveolars.
Coberta general del edifici invertida no transitable amb formigó cel·lular amb
làmina impermeable de 4Kg/m2 de pes i acabat amb àrid rodat de
25/35mm.

Descripció

La coberta es de fàcil accés pel seu manteniment.

Observacions

10

FITXA EQUIPAMENT

Emplaçament

C/Balmes / Av. Montserrat

Propietat

Ajuntament Lliça de Vall

Any Construcció

1987

Sup. Construïda

535,60 m2

Nº Plantes

PB

Ús

Escola Bressol

Activitat

Educativa

ESCOLA BRESSOL “Els Ninots”

Forjats de biguetes semi resistents pretesades recolzats sobre fàbrica de
totxo Gero de 30cm de gruix a sobre del que hi ha format una corretja a
nivell de forjat. La coberta es de teula àrab realitzada a quatre vessants.
Descripció

Observacions

Coberta general del edifici substituïda l’any 2001 invertida no transitable
amb formigó cel·lular amb làmina impermeable de 4Kg/m2 de pes i
acabat amb àrid rodat de 25/35mm.

La coberta es de fàcil accés pel seu manteniment.
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11

FITXA EQUIPAMENT

Emplaçament

Passeig de l’Església

Propietat

Ajuntament Lliça de Vall

Any Construcció

1990 i 2005

Sup. Construïda

324,56 m2

Nº Plantes

PB

Ús

Camp de Futbol

Activitat

Esportiva

CAMP DE FUTBOL

El vestidor antic es tracta d’una construcció prefabricada amb panells
prefabricats de formigó armat, segurament sense cap mena d’aïllament
tèrmic en el seu interior. La coberta és en forma de dent de serra i
disposa d’uns lucernaris que il·luminen l’interior dels vestidors. Les
divisòries dels espais interiors no arriben fins al sostre.

Descripció

La resta dels edificis del recinte són construccions d’una planta amb
murs de bloc de formigó i forjat unidireccional amb biguetes de formigó i
bloc de formigó alleugerit. La coberta és invertida amb aïllament tèrmic
de XPS de 4cm cobert amb graves.
La coberta es de fàcil accés pel seu manteniment.

Observacions

12

FITXA EQUIPAMENT

PAVELLÓ I GIMNÀS

Emplaçament

Passeig de l’Església s/n/
cantonada amb carrer
Garrotxa

Propietat

Ajuntament Lliça de Vall

Any Construcció

1983 / 1999

Sup. Construïda

1960.45 m2

Nº Plantes

PB

Ús

Pavelló i Gimnàs

Activitat

Esportiva

Descripció

Estructura de pilars de formigó perimetral, sobre el que es sustenten 6
cavalls a tot l’ample de la pista i on recolzen unes bigues longitudinals
que sustenten una coberta lleugera (xapa grecada‐cambra‐xapa
ondulada )a dues aigües. L’any 1998‐99 s’ampliava la zona de
vestidors, construint també un gimnàs. L’espai ampliat es va realitzar per
la vessant del torrent i el
sistema de sustentació de la coberta són pilars i jàsseres. La
coberta té una lleugera inclinació per l’evacuació d’aigua.
Aquesta coberta té únicament accés per manteniment.
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Fitxes llocs de treball

9

10

IDENTIFICACIÓ

MISSIÓ

FUNCIONS
GENERALS
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CAP DE BRIGADA D’OBRES I SERVEIS (Comandament)
(37.5 hores setmanals)
Gestionar, coordinar, distribuir i supervisar els treballs de
manteniment en base als recursos humans, econòmics i
materials disponibles per tal d´acomplir els objectius fixats
pels seus superiors, d´acord amb els procediments
establerts i la legislació vigent
 Planificar i organitzar les activitats a dur a terme per
l’Àrea d'Obres i Serveis en funció de les necessitats
i prioritats detectades.
 Distribuir les tasques del personal al seu càrrec en
funció de les necessitats de servei i les càrregues de
treball.
 Supervisar i controlar la correcta execució de les
activitats desenvolupades per l’Àrea d'Obres i
Serveis.
 Realitzar el control del personal(horaris, vacances,
permisos, etc.)
 Transmetre les informacions i / o remetre les
documentacions requerides d’altres professionals
per a la realització de posteriors operacions
(contractes de serveis o mitjans, dictàmens , etc.)
 Supervisar, inventariar i controlar l'estoc de les eines
i materials del Departament d'Obres i Serveis.
 Participar en l'elaboració d'estudis i projectes de
l'Àrea, efectuant les tasques requerides per a això
(detecció de necessitats, mesuraments, valoracions,
etc.), així com analitzar la seva viabilitat tècnica i
econòmica, en l'àmbit de les seves competències.
 Dirigir l'execució material de l'obra quan sigui
realitzada per les brigada, assegurant que es
desenvolupa en els terminis, costos, normes i
especificacions prèviament establertes
 Elaborar els informes tècnics que li siguin requerits
en l'àmbit de competències del lloc.
 Elaborar, emplenar i / o tramitar els suports
documentals requerits en el lloc de treball
 Mantenir reunions periòdiques amb els
col·laboradors per intercanviar informacions,
coordinar els treballs del personal d'Obres i Serveis,
analitzar incidències, etc.
 Mantenir reunions periòdiques de coordinació
interna amb els professionals de l'Àrea per a
intercanviar informació, coordinar plans d'actuació.
 Desenvolupar altres tasques afins a la categoria del
lloc de treball per a les quals hagi estat prèviament
format.
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IDENTIFICACIÓ

OFICIAL ENCARREGAT (comandament)
(37.5 hores setmanals)

MISSIÓ

Fet d’assolir els resultats que han estat assignats a la seva
unitat o el seu grup de treball mitjançant una gestió eficient
dels recursos. Garantir l’adequat estat de les dependències
i flota de vehicles, en quant a control de l’estoc del material
emmagatzemat, estat i revisions dels vehicles així com la
maquinaria i estris de treball així com equips de protecció
individual.


FUNCIONS
GENERALS











Tots els treballs relacionats amb logística i
manteniment dels materials municipals .
*Gestió d’equips de persones per aconseguir que la
feina es realitzi de manera efectiva i que els
col·laboradors contribueixin a la consecució dels
objectius de la unitat.
Identificació de les necessitats dels seus
col·laboradors i oferir-los els mitjans més adients per
tal que puguin realitzar les operacions.
Desenvolupar les actuacions necessàries,
preventives o correctives, sobre equips i
instal·lacions, per tal d´assegurar-ne un
funcionament correcte.
Verificar el dia a dia dels treballs efectuats pel seu
equip de treball
Informar de l’estat dels treballs de manteniment,
reparació i obra nova efectuats per l’equip de treball.
Col·laborar amb les funcions dels diferents llocs
d’operari en la realització dels treballs.
Col·laborar amb la resta de l’equip en el muntatge i
desmuntatge de la infraestructura necessària per al
desenvolupament de qualsevol tipus
d’esdeveniment.
Supervisar i controlar la correcta realització de les
tasques desenvolupades al Taller, així com de l'ús i
utilització dels materials i eines.
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IDENTIFICACIÓ

OFICIAL PALETA (Unitat d’Obres i manteniment)
(37.5 hores setmanals)

MISSIÓ

Realitzar treballs d'obra nova i de manteniment d'obra de la
via pública i de la xarxa de serveis: Construir, arranjar i/o
reparar voreres, instal·lar senyals, col·locar vorades i
panots, fer o reparar clavegueres, embornals, etc.


FUNCIONS
GENERALS













Realitzar les tasques prèvies necessàries per a la
posterior realització d'una obra: realitzar mesures,
nivells,...
Realitzar la reparació i muntatge de teulades, així
com la neteja dels canalons
Realitzar tasques de manteniment i conservació de
la via pública (col·locació i muntatge de senyals i
bancs, col·locació de rajoles, llambordes, etc.)
Dur a terme tasques de manteniment i conservació
de les instal·lacions de l'Ajuntament (col·locació de
portes, finestres, rajoles, etc.).
Fer la neteja i manteniment bàsic de les eines
utilitzades en el lloc de treball
Emplenar els suports documentals (parts de treball),
inclosos en el lloc de treball.
Cooperar en tasques d'habilitació d'espais públics
(col·locació de tarimes, enllumenat, megafonia, etc.)
per a la realització d'actes públics i festius i en altres
similars assignats als oficials de la brigada d'obres i
serveis.
Conduir els vehicles que siguin necessaris per a la
realització de les seves tasques.
Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de
treball, utilitzant adequadament els equips
relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els
procediments establerts i la normativa vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals.
Donar compte del seu treball al superior immediat i
posar en el seu coneixement aquells aspectes que
requereixin superior decisió o supervisió.
Desenvolupar altres tasques afins a la categoria del
lloc de treball per a les quals hagi estat prèviament
format.
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IDENTIFICACIÓ

OFICIAL LAMPISTA (Unitat d’Obres i manteniment)
(37.5 hores setmanals)

MISSIÓ

Manteniment preventiu i correctiu de totes les instal·lacions
de titularitat municipal. Manteniment correctiu totes aquelles
intervencions no programades necessàries per a corregir
anomalies o restituir a un bon ús aquells elements que
s’hagin deteriorat per a qualsevol motiu.


FUNCIONS
GENERALS















Realitzar tasques de manteniment i conservació de
l'enllumenat públic i dels edificis i instal·lacions
dependents de l’Ajuntament
Realitzar instal·lacions elèctriques noves a la via
pública i en els edificis i instal·lacions dependents de
l'Ajuntament.
Controlar el funcionament dels generadors elèctrics
llogats i realitzar reparacions de petita envergadura,
en cas de ser requerit.
Manteniment instal·lacions d´aigua calenta i freda,
(incloses dutxes, fonts, rentapeus, regs...)
sanejament(desaigües), baixa tensió,
calefacció/climatització, gas i xarxes de
telecomunicacions , d’acord amb les seves
competències professionals.
Executar treballs de nova instal·lació en qualsevol
dels camps següents: aigua, baixa tensió,
telecomunicacions i desaigües.
Estar localitzable fora de les hores hàbils de feina
per donar resposta 24 hores a possibles avaries.
Fer la neteja i manteniment bàsic de les eines
utilitzades en el lloc de treball
Emplenar els suports documentals (parts de treball),
inclosos en el lloc de treball.
Cooperar en tasques d'habilitació d'espais públics
(col·locació de tarimes, enllumenat, megafonia, etc.)
per a la realització d'actes públics i festius i en altres
similars assignats als oficials de la brigada d'obres i
serveis.
Conduir els vehicles que siguin necessaris per a la
realització de les seves tasques.
Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de
treball, utilitzant adequadament els equips
relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els
procediments establerts i la normativa vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals.
Donar compte del seu treball al superior immediat i
posar en el seu coneixement aquells aspectes que
requereixin superior decisió o supervisió.
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IDENTIFICACIÓ

OFICIAL PINTOR/PLADURISTA (Unitat d’Obres i
manteniment) (37.5 hores setmanals)

MISSIÓ

Realitzar treballs d'obra nova i de manteniment d'obra de la
via pública i parcs públics, així com la restauració i el
manteniment d’instal·lacions municipals: Construir, muntar,
repassar, reparar, pintar equipament públic.


FUNCIONS
GENERALS












Fer treballs d'obra nova i de manteniment en edificis
i instal·lacions municipals.
Vigilar l'ús de les instal·lacions, així com custodiar
els equips i el material.
Fer la neteja i manteniment bàsic de les eines
utilitzades en el lloc de treball
Emplenar els suports documentals (parts de treball),
inclosos en el lloc de treball.
Cooperar en tasques d'habilitació d'espais públics
(col·locació de tarimes, enllumenat, megafonia, etc.)
per a la realització d'actes públics i festius i en altres
similars assignats als oficials de la brigada d'obres i
serveis.
Conduir els vehicles que siguin necessaris per a la
realització de les seves tasques.
Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de
treball, utilitzant adequadament els equips
relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els
procediments establerts i la normativa vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals.
Donar compte del seu treball al superior immediat i
posar en el seu coneixement aquells aspectes que
requereixin superior decisió o supervisió.
Desenvolupar altres tasques afins a la categoria del
lloc de treball per a les quals hagi estat prèviament
format.
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IDENTIFICACIÓ

OFICIAL JARDINER REG (Unitat d’Obres i
manteniment) (37.5 hores setmanals)

MISSIÓ

Realitzar el conjunt d´operacions destinades al
manteniment i conservació dels espais verds urbans portant
el control dels sistemes de Reg municipals i amb
coneixements de tècniques d’expedició de plantes, arbres o
arbustos: segar, arrencar, recollir, adequar i trasplantar.


FUNCIONS
GENERALS













Manteniment instal·lacions d´aigua de regs i
sanejament (desaigües), d’acord amb les seves
competències professionals.
Executar treballs de nova instal·lacions de reg en
parcs i jardins municipals.
Executar tasques de conservació, manteniment i
millora de jardins, zones verdes i arbrat viari
municipal.
Vigilar l'ús de les instal·lacions, així com custodiar
els equips i el material.
Fer la neteja i manteniment bàsic de les eines
utilitzades en el lloc de treball
Emplenar els suports documentals (parts de treball),
inclosos en el lloc de treball.
Cooperar en tasques d'habilitació d'espais públics
(col·locació de tarimes, enllumenat, megafonia, etc.)
per a la realització d'actes públics i festius i en altres
similars assignats als oficials de la brigada d'obres i
serveis.
Conduir els vehicles que siguin necessaris per a la
realització de les seves tasques.
Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de
treball, utilitzant adequadament els equips
relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els
procediments establerts i la normativa vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals.
Donar compte del seu treball al superior immediat i
posar en el seu coneixement aquells aspectes que
requereixin superior decisió o supervisió.
Desenvolupar altres tasques afins a la categoria del
lloc de treball per a les quals hagi estat prèviament
format.
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IDENTIFICACIÓ

OFICIAL CAMIONER MANTENIMENT(Unitat d’Obres i
manteniment) (37.5 hores setmanals)

MISSIÓ

Encarregar-se de la conducció dels vehicles i maquinaria
que la brigada necessita pel seu desenvolupament,
Realitzar el conjunt d´operacions destinades al transport de
material municipal, mobiliari urbà, eines


FUNCIONS
GENERALS















Conduir la maquinària i els vehicles assignats a la
brigada i necessaris pel desenvolupament del seu
treball quotidià.
Col·laborar amb la brigada a carregar els camions
amb les eines i materials necessaris, així com
procedir amb les maniobres de descàrrega.
Encarregar-se del trasllat tant dels materials i eines
com del personal als seus respectius llocs de treball.
Assegurar el transport de material municipal, el
control de sortida i entrada, així com a control
periòdic durant l’estada d´un objecte en ubicacions
temporals
Tenir cura del conjunt d’operacions que permeten
mantenir els diferents tipus de vehicles en perfectes
condicions de funcionament i seguretat,
manteniment preventiu i reparació d´avaries.
Emplenar els suports documentals (parts de treball),
inclosos en el lloc de treball.
Cooperar en tasques d'habilitació d'espais públics
(col·locació de tarimes, enllumenat, megafonia, etc.)
per a la realització d'actes públics i festius i en altres
similars assignats als oficials de la brigada d'obres i
serveis.
Conduir els vehicles que siguin necessaris per a la
realització de les seves tasques.
Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de
treball, utilitzant adequadament els equips
relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els
procediments establerts i la normativa vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals.
Donar compte del seu treball al superior immediat i
posar en el seu coneixement aquells aspectes que
requereixin superior decisió o supervisió.
Desenvolupar altres tasques afins a la categoria del
lloc de treball per a les quals hagi estat prèviament
format.

Gestió d’un servei municipal d’obres i manteniment

IDENTIFICACIÓ

AJUDANT OFICIS (Unitat d’Obres i manteniment) (37.5
hores setmanals)

MISSIÓ

Realitzar treballs auxiliars i de suport complementaris de les
feines de la brigada en edificis , equipaments municipals,
d´obres, d’instal·lacions,...


FUNCIONS
GENERALS













Donar suport en la recollida, càrrega i descàrrega de
runes, terres i sobrants de les diferents activitats a
l´abocador municipal.
Informar de qualsevol incidència que es detecti a la
via pública i les instal·lacions municipals als seus
superiors per a que facin el corresponent comunicat
al Cap de Brigada.
Ajudar a organitzar el magatzem els estris i material
necessari per a la realització de les diverses feines a
realitzar indicant qualsevol incidència als
responsables
Emplenar els suports documentals (parts de treball),
inclosos en el lloc de treball.
Cooperar en tasques d'habilitació d'espais públics
(col·locació de tarimes, enllumenat, megafonia, etc.)
per a la realització d'actes públics i festius i en altres
similars assignats als oficials de la brigada d'obres i
serveis.
Conduir els vehicles que siguin necessaris per a la
realització de les seves tasques.
Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de
treball, utilitzant adequadament els equips
relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els
procediments establerts i la normativa vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals.
Donar compte del seu treball al superior immediat i
posar en el seu coneixement aquells aspectes que
requereixin superior decisió o supervisió.
Desenvolupar altres tasques afins a la categoria del
lloc de treball per a les quals hagi estat prèviament
format.
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IDENTIFICACIÓ

OFICIAL JARDINER/FORESTAL(Unitat verd Urbà)
(37.5 hores setmanals)

MISSIÓ

Realitzar el conjunt d´operacions destinades al
manteniment i conservació dels espais verds urbans.
Tècniques d’expedició de plantes, arbres o arbustos:
desbrossar, segar, arrencar, recollir, adequar i trasplantar.


FUNCIONS
GENERALS



















Realitzar i executar les tasques vinculades a
desbrossar, podar, neteja d´herbes, reg, jardineria.
Executar tasques de conservació, manteniment i
millora de jardins, zones verdes i arbrat viari
municipal.
Conduir els vehicles transportant el material
necessari i conduir altra maquinària específica per a
la realització de les tasques
Detectar e informar dels possibles desperfectes i
solucionar, si és el cas, possibles molèsties a
tercers
Sol·licitar, mitjançant el cap de brigada, la compra
de material i estris necessaris per a l´execució dels
treballs
Aplicador i manipulador de productes fitosanitaris
nivell bàsic.
Identificació i aplicació d´espècies vegetals al jardí.
Coneixement de instal·lacions de reg en jardineria
pública.
Petit manteniment de maquinària de jardineria.
Coneixement de poda d´arbrat i d´arbust.
Emplenar els suports documentals (parts de treball),
inclosos en el lloc de treball.
Cooperar en tasques d'habilitació d'espais públics
(col·locació de tarimes, enllumenat, megafonia, etc.)
per a la realització d'actes públics i festius i en altres
similars assignats als oficials de la brigada d'obres i
serveis.
Conduir els vehicles que siguin necessaris per a la
realització de les seves tasques.
Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de
treball, utilitzant adequadament els equips
relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els
procediments establerts i la normativa vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals.
Donar compte del seu treball al superior immediat i
posar en el seu coneixement aquells aspectes que
requereixin superior decisió o supervisió.
Desenvolupar altres tasques afins a la categoria del
lloc de treball per a les quals hagi estat prèviament
format.
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IDENTIFICACIÓ

OFICIAL CAMIONER JARDINERIA(Unitat verd Urbà)
(37.5 hores setmanals)

MISSIÓ

Encarregar-se de la conducció dels vehicles i maquinaria
que la brigada necessita pel seu desenvolupament,
Realitzar el conjunt d´operacions destinades al
manteniment i conservació dels espais verds urbans.


FUNCIONS
GENERALS

















Conduir la maquinària i els vehicles assignats a la
brigada i necessaris pel desenvolupament del seu
treball quotidià.
Col·laborar amb la brigada a carregar els camions
amb les eines i materials necessaris, així com
procedir amb les maniobres de descàrrega.
Encarregar-se del trasllat tant dels materials i eines
com del personal als seus respectius llocs de treball.
Assegurar el transport de material municipal, el
control de sortida i entrada, així com a control
periòdic durant l’estada d´un objecte en ubicacions
temporals.
Identificació i aplicació d´espècies vegetals al jardí.
Coneixement de instal·lacions de reg en jardineria
pública.
Petit manteniment de maquinària de jardineria.
Coneixement de poda d´arbrat i d´arbust.
Emplenar els suports documentals (parts de treball),
inclosos en el lloc de treball.
Cooperar en tasques d'habilitació d'espais públics
(col·locació de tarimes, enllumenat, megafonia, etc.)
per a la realització d'actes públics i festius i en altres
similars assignats als oficials de la brigada d'obres i
serveis.
Conduir els vehicles que siguin necessaris per a la
realització de les seves tasques.
Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de
treball, utilitzant adequadament els equips
relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els
procediments establerts i la normativa vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals.
Donar compte del seu treball al superior immediat i
posar en el seu coneixement aquells aspectes que
requereixin superior decisió o supervisió.
Desenvolupar altres tasques afins a la categoria del
lloc de treball per a les quals hagi estat prèviament
format.
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IDENTIFICACIÓ

OFICIAL MÀQUINA ESCOMBRAR (Unitat neteja
d’equipaments)
(37.5 hores setmanals)

MISSIÓ

Encarregar-se de la conducció dels vehicles i maquinaria
que la brigada necessita pel seu desenvolupament,
Realitzar el conjunt d´operacions destinades a la neteja dels
carrers del municipi, a partir de les rutes prèviament
marcades pel Cap de la Brigada.


FUNCIONS
GENERALS











Conduir la maquinària i els vehicles assignats a la
brigada i necessaris pel desenvolupament del seu
treball quotidià.
Tenir cura del conjunt d’operacions que permeten
mantenir els diferents tipus de vehicles en perfectes
condicions de funcionament i seguretat,
manteniment preventiu i reparació d´avaries
Emplenar els suports documentals (parts de treball),
inclosos en el lloc de treball.
Cooperar en tasques d'habilitació d'espais públics
(col·locació de tarimes, enllumenat, megafonia, etc.)
per a la realització d'actes públics i festius i en altres
similars assignats als oficials de la brigada d'obres i
serveis.
Conduir els vehicles que siguin necessaris per a la
realització de les seves tasques.
Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de
treball, utilitzant adequadament els equips
relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els
procediments establerts i la normativa vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals.
Donar compte del seu treball al superior immediat i
posar en el seu coneixement aquells aspectes que
requereixin superior decisió o supervisió.
Desenvolupar altres tasques afins a la categoria del
lloc de treball per a les quals hagi estat prèviament
format.
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IDENTIFICACIÓ

AJUDANT JARDINER (Unitat verd Urbà)
(37.5 hores setmanals)

MISSIÓ

Realitzar treballs auxiliars i de suport complementaris de les
feines de la brigada en àreas verdes municipals, parcs,
jardins, àreas d’esbarjo, carrers, rotondes, zones de
transició,...


FUNCIONS
GENERALS










Executar feines de suport bàsic i general al
manteniment de parcs, jardins i boscos (netejar
papereres, escombrar voreres, neteja boscos, neteja
pipican´s;..)
Donar suport en la recollida, càrrega i descàrrega de
runes, terres i sobrants de les diferents activitats a
l´abocador municipal.
Emplenar els suports documentals (parts de treball),
inclosos en el lloc de treball.
Cooperar en tasques d'habilitació d'espais públics
(col·locació de tarimes, enllumenat, megafonia, etc.)
per a la realització d'actes públics i festius i en altres
similars assignats als oficials de la brigada d'obres i
serveis.
Conduir els vehicles que siguin necessaris per a la
realització de les seves tasques.
Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de
treball, utilitzant adequadament els equips
relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els
procediments establerts i la normativa vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals.
Donar compte del seu treball al superior immediat i
posar en el seu coneixement aquells aspectes que
requereixin superior decisió o supervisió.
Desenvolupar altres tasques afins a la categoria del
lloc de treball per a les quals hagi estat prèviament
format.
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IDENTIFICACIÓ

OPERARI NETEJA CARRERS (Unitat neteja
d’equipaments)
(37.5 hores setmanals)

MISSIÓ

FUNCIONS
GENERALS










Executar feines de suport bàsic i general al
manteniment de parcs, jardins i boscos (netejar
papereres, escombrar voreres, neteja boscos, neteja
pipican´s;..)
Donar suport en la recollida, càrrega i descàrrega de
runes, terres i sobrants de les diferents activitats a
l´abocador municipal.
Emplenar els suports documentals (parts de treball),
inclosos en el lloc de treball.
Cooperar en tasques d'habilitació d'espais públics
(col·locació de tarimes, enllumenat, megafonia, etc.)
per a la realització d'actes públics i festius i en altres
similars assignats als oficials de la brigada d'obres i
serveis.
Conduir els vehicles que siguin necessaris per a la
realització de les seves tasques.
Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de
treball, utilitzant adequadament els equips
relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els
procediments establerts i la normativa vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals.
Donar compte del seu treball al superior immediat i
posar en el seu coneixement aquells aspectes que
requereixin superior decisió o supervisió.
Desenvolupar altres tasques afins a la categoria del
lloc de treball per a les quals hagi estat prèviament
format.

Gestió d’un servei municipal d’obres i manteniment

IDENTIFICACIÓ

COORDINADOR/A GRUP NETEJA (Unitat neteja
d’equipaments) (37.5 hores setmanals)

MISSIÓ

Realitzar el conjunt d´operacions destinades a enllaçar les
necessitats del personal de neteja i dur a terme, amb la
col·laboració del Cap de Brigada, les feines necessàries per
subministrar/controlar estocs , així com altres feines
complementaries durant la seva jornada laboral.


Subministrar les entrades de neteja, vetllar que el
seu ús sigui adequat i portar un control dels
mateixos.



Manteniment i Neteja de Mopes i estris per a
l´execució dels treballs de neteja.



Transmetre les ordres del cap de brigada que siguin
necessàries per al funcionament del personal de
neteja, així com informar-li de possibles descoberts
en els torns de neteja.



Conduir els vehicles transportant el material
necessari i conduir altra maquinària específica per a
la realització de les tasques.



Detectar e informar dels possibles desperfectes i
solucionar, si és el cas, possibles molèsties a
tercers.



Aplicador i manipulador de productes fitosanitaris
nivell bàsic.



Gestionar les deixalles de paper, plàstic i altres dels
equipaments municipals i trasllat a la deixalleria.



Recollir papereres de polígons, parcs, i carrers de
zones allunyades del nucli urbà.



Col·laborar amb la resta de l’equip en la neteja
d’equipaments necessària per al desenvolupament
de qualsevol tipus d’esdeveniment organitzat per
l’ajuntament.

FUNCIONS
GENERALS
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IDENTIFICACIÓ

OPERARI/ÀRIA DE NETEJA (Unitat neteja
d’equipaments) (30 hores setmanals)

MISSIÓ

Realitzar la neteja de les dependències municipals de
conformitat amb les instruccions fixades pels seus
superiors, per tal de mantenir en òptimes condicions de
netedat i d’higiene les instal·lacions, facilitant així que els
serveis prestats als ciutadans siguin de qualitat.


Realitzar les tasques de neteja de les dependències
municipals. Això inclou: escombrar, treure la pols,
netejar els vidres, etc.



Tenir cura dels estris i dels materials utilitzats en el
desenvolupament de les seves tasques.



Reportar als seus superiors aquelles incidències
remarcables en el desenvolupament de les funcions
encomanades.



Emplenar els fulls de treball seguint els protocols
corporatius.

FUNCIONS
GENERALS

Gestió d’un servei municipal d’obres i manteniment

IDENTIFICACIÓ

CONSERGE D’EQUIPAMENTS
(37.5 hores setmanals)

MISSIÓ

Vetllar pel correcte funcionament i manteniment de les
instal·lacions del centre o equipament, encarregar-se de la
recepció, atenció i accés de persones al centre o
equipament i donar suport administratiu a l’equip de direcció
i personal del centre o equipament.


Vetllar pel correcte funcionament i manteniment de
les instal·lacions del centre o equipament.



Controlar l'accés de persones al centre o
equipament que es custodiï.



Encarregar-se de la recepció i atenció al públic en el
centre o equipament.



Donar suport complementari al personal del centre
o equipament.



Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de
treball, utilitzant adequadament maquinària, eines o
substàncies relacionades amb la seva activitat, així
com els mitjans i equips de protecció posats a la
seva disposició, d'acord amb els procediments
establerts per la corporació i la normativa vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals.

FUNCIONS
GENERALS
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ANY 2016

PROGRAMACIÓ MANTENIMENT PREVENTIU ANUAL EQUIPAMENTS
SETMANA ANY
CODI
EQUIPAMENT

NOM
EQUIPAMENT

CODI
ACTIVITAT

SISTEMES PROGRAMATS

Nº
HORES
OPERARIS TREBALL

GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

JULIOL

AGOST

SET.

OCT.

NOV.

DEC.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1

2

3

4

5

6

CASA DE LA
VILA

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

ELEMENTS ESTRUCTURALS
COBERTES
TANCAMENTS EXTERIORS
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT
INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ
ACABATS INTERIORS

1
2
2
1
2
1
1

8
8
8
4
8
4
8

JUTJAT DE PAU

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

ELEMENTS ESTRUCTURALS
COBERTES
TANCAMENTS EXTERIORS
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT
INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ
ACABATS INTERIORS

1
2
2
1
2
1
1

8
8
8
4
8
4
8

SALA CULTURA

3.1
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

ELEMENTS ESTRUCTURALS
TANCAMENTS EXTERIORS
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT
INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ
ACABATS INTERIORS

1
2
1
2
1
1

8
8
4
8
4
8

BIBLIOTECA,
CASAL D’AVIS I
TEATRE

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

ELEMENTS ESTRUCTURALS
COBERTES
TANCAMENTS EXTERIORS
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT
INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ
ACABATS INTERIORS

1
2
2
1
2
1
1

8
8
8
4
8
4
8

CAN
MAGAROLA

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

ELEMENTS ESTRUCTURALS
COBERTES
TANCAMENTS EXTERIORS
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT
INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ
ACABATS INTERIORS

1
2
2
1
2
1
1

8
8
8
4
8
4
8

CASAL JOVES
“EL KALIU”

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

ELEMENTS ESTRUCTURALS
COBERTES
TANCAMENTS EXTERIORS
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT
INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ
ACABATS INTERIORS

1
2
2
1
2
1
1

8
8
8
4
8
4
8
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ANY 2016

PROGRAMACIÓ MANTENIMENT PREVENTIU ANUAL EQUIPAMENTS
SETMANA ANY
CODI
EQUIPAMENT

NOM
EQUIPAMENT

CODI
ACTIVITAT

SISTEMES PROGRAMATS

Nº
HORES
OPERARIS TREBALL

GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

JULIOL

AGOST

SET.

OCT.

NOV.

DEC.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

7

8

9

10

11

12

CASAL CAN
PRAT

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

ELEMENTS ESTRUCTURALS
COBERTES
TANCAMENTS EXTERIORS
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT
INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ
ACABATS INTERIORS

1
2
2
1
2
1
1

8
8
8
4
8
4
8

CEIP “LES
LLISSES”

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

ELEMENTS ESTRUCTURALS
COBERTES
TANCAMENTS EXTERIORS
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT
INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ
ACABATS INTERIORS

1
2
2
1
2
1
1

8
8
8
4
8
4
8

CEIP “ELS
VINYALS”

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7

ELEMENTS ESTRUCTURALS
COBERTES
TANCAMENTS EXTERIORS
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT
INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ
ACABATS INTERIORS

1
2
2
1
2
1
1

8
8
8
4
8
4
8

ESCOLA
BRESSOL “ELS
NINOTS”

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7

ELEMENTS ESTRUCTURALS
COBERTES
TANCAMENTS EXTERIORS
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT
INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ
ACABATS INTERIORS

1
2
2
1
2
1
1

8
8
8
4
8
4
8

CAMP FÚTBOL

11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7

ELEMENTS ESTRUCTURALS
COBERTES
TANCAMENTS EXTERIORS
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT
INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ
ACABATS INTERIORS

1
2
2
1
2
1
1

8
8
8
4
8
4
8

12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7

ELEMENTS ESTRUCTURALS
COBERTES
TANCAMENTS EXTERIORS
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT
INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ
ACABATS INTERIORS

1
2
2
1
2
1
1

8
8
8
4
8
4
8

PAVELLÓ I
GIMNÀS
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FITXA MANTENIMENT PREVENTIU
Nº
1
EQ.
SISTEMA

NOM
EDIFICI CASA DE A VILA
EQ.
TANCAMENTS EXTERIORS

Nº OP.

OP.RESPONSABLE

Nº ACTIVITAT

1.3

DATA

TREBALLS A REALITZAR

BÉ

DET.

MAL.

Neteja de vidres del mur cortina (2 cops/any)
Neteja de la pols de panells, ampits, llindes ... (2 cops/any)
Neteja de cornises (2 cops/any)
Neteja dels canals i les perforacions de desguàs de les finestres i balconeres, i
neteja de les guies dels tancaments de tipus corredissa
Neteja de les finestres, balconeres, persianes i gelosies, engreixat de les
ferramentes.
Neteja amb un producte abrillantador dels acabats d'inoxidable i galvanitzats.
Comprovació de l'estat de les ferramentes de les finestres i balconeres i
reparació si cal
Comprovació de l'estat de les cintes, cordes ... de les persianes i substitució si
cal
Comprovació de l'estat de greixatge de les guies i el tambor de les persianes i
reparació si cal
Comprovació del renovació del vernís de les finestres, balconeres, persianes i
baranes de fusta i renovació si cal.
Nº
HORES

OBSERVACIONS:

FITXA MANTENIMENT PREVENTIU
Nº
6
EQ.
SISTEMA

NOM
CAN MAGAROLA
EQ.
ACABATS INTERIORS

Nº OP.

OP.RESPONSABLE

Nº ACTIVITAT

DATA

TREBALLS A REALITZAR

BÉ

Revisió i reparació si cal del tancament de fusteries. Greixatge de ferramentes.
Revisió i reparació del segellat dels vidres.
Revisió i reparació si cal de les ferramentes.
Revisió general i reparació si cal de tota la fusteria, incloent els acabats.
Raspallat o neteja dels revestiments empaperats i tèxtils, reparació si cal.
Neteja dels revestiments tots els revestiments siguin estucats, de suro, sintètics
..., reparació si cal
Revisió i Neteja general de tots els terres, siguin d'aplacat, de terratzo, de
moqueta ..., arranjaments si cal
Revisió i repintat si cal dels paraments interiors.
OBSERVACIONS:

6.7

Nº
HORES

DET.

MAL.

Gestió d’un servei municipal d’obres i manteniment
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FITXA MANTENIMENT PREVENTIU
Nº
7
EQ.
SISTEMA

NOM
CASAL DE JOVES “EL KALIU”
EQ.
INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT

Nº OP.

OP.RESPONSABLE

Nº ACTIVITAT

7.5

DATA

TREBALLS A REALITZAR

BÉ

DET.

MAL.

Revisió de l'estat dels canalons.
Revisió de l'estat dels Clavegueram.
Inspecció de l'estat dels baixants.
Abocament d'aigua calenta pels desguassos.
Neteja de les arquetes a peu de baixant
Neteja de les arquetes de pas
Neteja de les arquetes sifòniques.
Inspecció i comprovació col·lector penjat
Nº
HORES

OBSERVACIONS:

FITXA MANTENIMENT PREVENTIU
Nº
14
EQ.
SISTEMA

NOM
PAVELLÓ I GIMNÀS
EQ.
COBERTES

Nº OP.

OP.RESPONSABLE

Nº ACTIVITAT

DATA

TREBALLS A REALITZAR

BÉ

Revisió i neteja de terrat en general.
Eliminació de la vegetació que creix o s’acumula entre la grava.
Comprovació de l’estat de la protecció superficial.
Comprovació del total cobriment amb grava de la capa aïllant.
Revisió i neteja d'embornals.
Revisió i neteja gàrgoles.
Revisió i neteja claraboies.
Comprovació funcionament embornals.
Comprovació de juntes de dilatació.
Inspecció dels ancoratges i fixacions dels elements subjectats (antenes,...)
OBSERVACIONS:

14.2

Nº
HORES

DET.

MAL.
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PROGRAMACIÓ INCIDÈNCIES MANTENIMENT CORRECTIU
Nº

218

INCIDÈNCIA

220
221
222
223
224

Reparar paviment sala butaques teatre.
Reparar talussos Pavelló i reparar la tanca
exterior.
Senyalització d’estacionament minusvàlid
Talar arbre mort davant el mirador
Arranjaments vorera malmesa
Reparació mecanisme descarrega WC dones
Reparar barana fusta

225

Plantar arbre (acer negudo) al pati gran

226

Arranjaments vorera malmesa

227

Reparar banc de fusta del pati vell

228

Reposició peces bandes reductores de velocitat
Reparació Sifó rentamans WC dones Can
Magarola
Col·locar rètol informatiu monument del rentador
municipal
Pintar parets sala tallers (manteniment)
Arranjaments vorera malmesa
Neteja abocament incontrolat
Col·locar pancartes Donació de Sang
Anar a portar les bicis elèctriques a Revisió

219

229
230
231
232
233
234
235

CENTRE/UBICACIÓ

DATA

Casal Social / Av. Montserrat

18/05/2016

ESTAT / DATA REALITZACIÓ
Pendent
Realitzat
Pendent
Pressupost
R
P
PP
26/05/2016

Pavelló / Passeig Església

20/05/2016

08/06/2016

Av. Montserrat 28-30
Passatge de la Lluna S/n
C/ Eivissa 3-5
Biblioteca/ Av. Montserrat
Camí del bosc codern
Escola Les Llisses/
C/Garrotxa
C/ Balmes ,30
Escola Les Llisses/
C/Garrotxa
C/Rosselló 17

21/05/2016
26/05/2016
26/05/2016
31/05/2016
02/06/2016

26/05/2016
15/06/2016
16/06/2016
02/06/2016
08/06/2016

03/06/2016

06/06/2016

27/06/2016

03/07/2016

27/06/2016

03/07/2016

30/06/2016

17/07/2016

Av. De la Miranda

01/07/2016

03/07/2016

Safareig / Parc del Molí

04/07/2016

Casal Joves “El Kaliu”
C/sant Francesc 25
Polígon Batzacs
3 punts marcats
Diputació (Montcada i Reixac)

06/07/2016
07/07/2016
18/07/2016
18/07/2016
18/07/2016

06/07/2016
03/08/2016
14/07/2016
22/07/2016
25/07/2016
03/08/2016
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FITXA INCIDÈNCIA DETECTADA
Nº
INCIDÈNCIA
222

DATA
INCIDÈNCIA
26/05/2016

DEPARTAMENT /
SOL·LICITANT
POLICIA

CENTRE / UBICACIÓ
C/ Eivissa 3-5

DESCRIPCIÓ INCIDÈNCIA

IMATGE

Arranjament vorera malmesa

TREBALLS A REALITZAR


Senyalitzar la zona, picar y reposar el material afectat.

DATA
Nº
HORES
REPARACIÓ OPERARIS TREBALLADES

16/06/2016

2

8

MATERIAL UTILITZAT


1 saca barretxa + ½ saca sorra



7 sacs ciment



2m bordó + 75 panots

OBSERVACIONS
S’hauria de posar una pilona, ja que els camions al girar es pujant a la
vorera.

FIRMA
RESPONSABLE
DIEGO
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FITXA INCIDÈNCIA DETECTADA
Nº
INCIDÈNCIA
224

DATA
INCIDÈNCIA
02/06/2016

DEPARTAMENT /
SOL·LICITANT
SERVEIS

CENTRE / UBICACIÓ
Camí del bosc codern

DESCRIPCIÓ INCIDÈNCIA

IMATGE

Reparar barana fusta

TREBALLS A REALITZAR


Treure el pals afectats i reposar amb material nou.



Revisar els pals verticals que estan enterrats, i canviar si cal.

DATA
Nº
HORES
REPARACIÓ OPERARIS TREBALLADES
08/06/2016

2

6

OBSERVACIONS

MATERIAL UTILITZAT


12 ud. 2,5m + 1 ud. 3 m



5 peces metàl·liques de unió
FIRMA
RESPONSABLE
J.MORA

Gestió d’un servei municipal d’obres i manteniment
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2016

U.G.1

Nº
ZONA

ZONA

PROGRAMACIÓ MANTENIMENT VERD URBÀ
GENER

FEBRER

MARÇ

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ABRIL
1

MAIG

PARCS I JARDINS
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Parc Santa Gemma
Parc Sant Ramon / Sant Miquel
Parc Av. Can Vilardebo
Parc Pinar/Circumval·lació
Parc Girona
Parc Santa Natalia/S. Baldiri
Parc Circumval·lació/Carrer Sud(AMORES)
Parc Mirador
ESPAIS VERDS MUNICIPALS

1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

Zona verda Pinar/Holanda
Zona Verda Can Nadal
Zona verda de C/ perdellot
Zona verda C/ Sant Valeria
Zona verda canyes pont mardans
Zona verda davant nou vinyals
Zona verda C/ tetuan plantada
ROTONDES I CARRERS

1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25

Carrers Mirador/Mas Gordi
Rotondes Av Can Vilardebo
Carrers Can Vilardebo I-II-III
Carrers sot dels nostris
Camí del CAP a C/Palafrugell
Carrers Pol. Perdellot
Carrers Pol Can Nadal
Carrers Pol. Els Batzacs.
Carrers Pol. El Pla
Carrer Del Sot

JUNY

JULIOL

AGOST

SET.

OCT.

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

NOV.
4 1 2 3

DEC.
4

1 2 3 4

Gestió d’un servei municipal d’obres i manteniment

FITXA UNITAT DE GESTIÓ VERD URBÀ
Nº ZONA
1.2

37
UG.1

DESCRIPCIÓ
Zona lúdica , Parc infantil

LOCALITZACIÓ
C/ Sant Miquel / San Ramon
Posicions
Sup. Total
Núm.
Sup. Plantada (m2)
Totals
6.691
0
150
0
(m2)
Jardineres
(Uts.)
Descripció de la Unitat de
Parc en un punt elevat, amb talussos extensius de tipologia
Gestió
forestal
Relació d’arbres

TOTAL

Pinus Pinea

83

Quercus Ilex

33

Quercus Cerrioides

14

Celtis Australis

14

Tilia Cordata

4

Gestió d’un servei municipal d’obres i manteniment
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FITXA UNITAT DE GESTIÓ VERD URBÀ
Nº ZONA
1.2

DESCRIPCIÓ
Zona lúdica , Parc infantil

IMATGES

UG.1

LOCALITZACIÓ
C/ Sant Miquel / San Ramon
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FITXA UNITAT DE GESTIÓ VERD URBÀ
Nº ZONA
DESCRIPCIÓ
1.2
Zona lúdica , Parc infantil
TREBALLS A REALITZAR

UG.1

LOCALITZACIÓ
C/ Sant Miquel / San Ramon
A
Fet
No Fet
Mitg.

DATA

1.Reg d'elements vegetals
2.Sega de la gespa
3.Retallada i poda d'arbustos i tanques
4.Anivellació i neteja dels sorrals de les zones de
jocs/pipi-can.
5.Ventilació de la gespa amb rodets perforadors.(1
cop l´any)
6.Arrencat i eliminació de les males herbes.
7.Entrecavat i rastellat de terrisses d´arbres, arbusts,
plantes.
8.Neteja i eliminació de mala herba, fulles caigudes,
deixalles.
9.Neteja de fonts i estanys instal·lats en jardins i
parcs.
OBSERVACIONS

SI NO
Hi ha alguna absència d'elements deteriorats
o absents, tals com a tutors, reixetes, boques
de reg, aspersors, Bancs, Papereres, senyals,
..?

Nº
OPERARIS

HORES
TREBALLADES

FIRMA OFICIAL
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FITXA UNITAT DE GESTIÓ VERD URBÀ
Nº ZONA
3.9

UG.3

DESCRIPCIÓ
Escoles – Consultori Mèdic

LOCALITZACIÓ
C/ Cerdanya
Posicions
Sup. Total
Núm.
Totals
12.459 Sup. Plantada (m2) 103
55
0
(m2)
Jardineres
(Uts.)
Zones enjardinades al voltant de l’escola i el consultori
Descripció de la Unitat de
mèdic, amb arbrat variat i ús vinculat als respectius
Gestió
equipaments
Relació d’arbres

TOTAL

Pinus Pinea

41

Papulus sp

9

Quercus Ilex

2

Cupressus sempervirens

2

Acer sacharinum

1
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FITXA UNITAT DE GESTIÓ VERD URBÀ
Nº ZONA
3.9

DESCRIPCIÓ
Escoles – Consultori Mèdic

IMATGES

LOCALITZACIÓ
C/ Cerdanya

UG.3
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FITXA UNITAT DE GESTIÓ VERD URBÀ
Nº ZONA
DESCRIPCIÓ
3.9
Escoles – Consultori Mèdic
TREBALLS A REALITZAR

UG.3

LOCALITZACIÓ
C/ Cerdanya
A
Fet
Mitg.

No
Fet

DATA

1.Reg d'elements vegetals
2.Sega de la gespa
3.Retallada i poda d'arbustos i tanques
4.Anivellació i neteja dels sorrals de les zones de
jocs/pipi-can.
5.Ventilació de la gespa amb rodets perforadors.(1 cop
l´any)
6.Arrencat i eliminació de les males herbes.
7.Entrecavat i rastellat de terrisses d´arbres, arbusts,
plantes.
8.Neteja i eliminació de mala herba, fulles caigudes,
deixalles.
9.Neteja de fonts i estanys instal·lats en jardins i parcs.
OBSERVACIONS

SI
Hi ha alguna absència d'elements deteriorats
o absents, tals com a tutors, reixetes, boques
de reg, aspersors, Bancs, Papereres, senyals,
..?

NO

Nº
HORES
OPERARIS TREBALLADES
FIRMA OFICIAL
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FITXA TREBALLS NETEJA EQUIPAMENTS MUNICIPALS
FREQÜÈNCIA

DIARI

RECINTE
AULES I DESPATXOS
LAVABOS I VESTUARIS
• Ventilar aules, despatxos i altres espais, sempre que • Comenceu netejant l'interior de WC i urinaris. Deixi
les condicions ho permetin.
marxar l'aigua. Apliqui netejador desinfectant en
• Escombrar, també l'entrada i accessos.
l'escombreta i netegi amb ella l'interior del WC,
• Buidatge de papereres.
deixant actuar el producte durant un temps
• Neteja de mobiliari amb baieta humida i producte
prudencial.
adequat de les aules i altres dependències.
• Mentre espera que actuï el producte desinfectant del
• Neteja de complements (telèfons, pissarres, etc.).
WC, buidi les papereres i contenidors.
• Netejar totes les màquines dispensadores.
• La neteja s'ha de començar sempre per les parts
• Mopear i fregar terres durs.
altes. Netegeu els miralls, superfícies horitzontals i
• Tractament de terres durs si està dins de la
verticals; passant després a netejar les aixetes (mai
programació.
amb fregalls abrasius, utilitzeu fregall blanc o una
• Tasques diàries de la neteja de banys.
baieta blanca per tal de no malmetre els cromats).
• Quant a les rajoles, anirem d'allò més net al més
brut, en horitzontal i de dalt a baix. Per a això
s'utilitzarà un detergent alcalí desengreixant i després
s'utilitzarà un detergent àcid feble per eliminar
dipòsits de sals, òxid i calç.
• Torneu al WC, alliberi l'aigua i netegi tot l'exterior del
mateix.
• Finalment, barra i fregui (sempre de dins a fora).
• Recordeu que no pot utilitzar la mateixa baieta per a
totes les àrees.
• Treure teranyines i treure la pols de les reixetes al
sostre amb plomall i mango, tot des del terra.
• Netejar prestatgeries i parets fins a una alçada
assolible des del terra. Utilitza desinfectant si escau.

SETMANAL

QUINZENAL

MENSUAL

ANUAL

• Neteja de zones i dependències d'ús NO diari,
arxius, soterranis, etc.

MENJADOR
• Restes de menjar a terra o a les taules: molles de
pa, trossos de fruita, etc.
• Restes de brutícia exterior: papers, clips, etc.
• Xiclets, caramels, embolcalls, etc.
• Ventilar les zones de menjador i cuina.
• Buidar les papereres: Substituir i canviar les bosses
d'escombraries.
• Netejar amb una baieta, impregnada en producte
específic, les taules del menjador.
• Netejar amb una baieta, impregnada en producte
específic, la zona de cuina; si cal, netejar primer amb
un fregall adequat.
• Eliminar la humitat de les aixetes, les petjades i
esquitxades en les rajoles i enrajolats.
• Finalment, assecar amb el tipus de baieta indicada
per a cada cas.
• Eliminar la pols i restes de menjar dels bancs i
cadires del menjador.
• Escombrar tota l'estada, recollint les restes de
brutícia.
• Neteja humida del paviment; si cal, eliminar taques
en el mateix.

• Utilitzeu un netejador àcid feble per netejar sota les
vores de la tassa, amb capacitat per eliminar la tosca
i que no danyi els cromats.
• Per les rajoles utilitzi una baieta i en els llocs on
s'hagi acumulat brutícia persistent, utilitzeu productes
específics.
• Utilitzeu mopes planes de microfibra per a la neteja
de grans zones d'enrajolats. Aquesta tècnica ens
estalviarà temps i esforços innecessaris, i el resultat
serà una neteja més efectiva que amb la baieta
tradicional.

• Eliminar la pols de les reixetes d'aire i / o
calefactors.
• Netejar prestatgeries.
• Netejar i desinfectar els enrajolats (rajoles) de la
cuina.
• Netejar amb producte desinfectant les taules i
cadires del menjador.
• Neteja humida de les papereres i contenidors.
• Aplicar producte anticalç a les piques d'aigua de la
cuina.
• Netejar tots els racons, parts posteriors i baixes de
la cuina.
Cal tenir en compte que, com a mínim un cop al mes, s'han de netejar tots els sòcols i endolls. També
eliminar la pols de les portes i finestres i de les zones altes.
Cal eliminar periòdicament la pols de les parets i sostres, aplics i punts de llum.

• Treure la pols de tots els punts d'altura, que no es pot fer normalment en les tasques diàries, des del terra usant pals extensibles i llautó.
• Neteja a fons de mobiliari amb baieta i desengreixant multi usos.
• Neteja de Vidres.
Aquestes neteges s'efectuen generalment en període en què el centre tanca per vacances.
A les dependències on hi hagi molta afluència s'aprofitarà aquest període per a la realització de la neteja més exhaustiva.
• Neteja enèrgica de la totalitat del mobiliari, inclòs els baixos i les potes.
• Neteja de persianes, i vidres de difícil accés.
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DIVISIÓ ESPAIS TREBALLS ESCOLA LES LLISSES

NETEJA FEINA PER A 6 PERSONES

ZONA
OPERARIA

A

B

C

D

E

F

2 Classes P5 i 2
lavabos

Menjador(tros
gran)

2 Classes grans,
passadís i
lavabos

5 classes grans

2 classes de P3

2 classes de 5è i
1 lavabo

1 classes de
Grans

Lavabos nens/es
i professors

terrassa exterior

lavabos nens/es i
professors

secretaria,
direcció(amb
l´entrada)

Escala, replà i
passadís

Classe de Musica Informàtica,
especials i
psicologia

despatxos
professors i 1
lavabo

Replà

Lavabos pati

2 classes de P4

Menjador(tros
petit)

Biblioteca, 1
passadís, taules
de plàstica

Sala
psicomotricitat

Lavabo Passadís

1 classe de grans
i tros replà

Replà d´entrada i
escala gran

Ampa i classe
especials

2 Classes de 1r i
arxius

1 lavabo i
l´escala
PATIS Tots els dies repassar patis inclòs el de l´hort
DILLUNS
Pati dels arbres a
fons

DIMARTS
Pati petit a fons

DIMECRES
Pati Gran a Fons

DIJOUS
Pati dels arbres a
fons

DIVENDRES
Pati petit a fons
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LLISSES

NETEJA FEINA PER A 5 PERSONES

ZONA
TREBALLADORA

A
1
feina diària+

B
2
feina diària+

C
3
feina diària+

D
4
feina diària+

E
5
feina diària+

1 classe de 5è de
dalt

1 classe de 5è de
baix

passadís de vidres

1 classe de P4

1 classe de P4

Classe de Musica

tros de replà

AMPA

Lavabo del passadís

1 lavabo

especials i lavabos

escala

PATIS Tots els dies repassar patis inclòs el de l´hort
DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
Pati dels arbres a
Pati petit a fons
Pati Gran a Fons
fons

DIJOUS
Pati dels arbres a
fons

DIVENDRES
Pati petit a fons
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VINYALS
ZONA

A

B

C

D

E

F

Passadís P-3

biblioteca+
AMPA

Lavabos
Passadís

4 aules grans

2 aules grans

4 aules grans

3 aules + 2
aules petites

Consergeria+
vestíbul entrada

Menjador

Passadís ,
lavabo ascensor
Y ESCALA

Despatxos y
lavabos

Passadís

Lavabos P-3

1 AULA P-3

Passadís Y
DESPACHOS

SALA DE
PROFES

2 Aules petites

Escala

NETEJA FEINA PER A 6 PERSONES

TREBALLADORA

A PRIMERA HORA Tots els dies repassar entre tots Patis, Ascensor, Gimnàs y vestuaris
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VINYALS
ZONA

A

NETEJA FEINA PER A 5 PERSONES

TREBALLADORA

B
1

C
2

D
3

E
4

F
5

6

Passadís P-3

biblioteca+
AMPA

Lavabos
Passadís

4 aules grans

2 aules grans

4 Aules grans

4 aules + 2
aules petites

Consergeria+
vestíbul entrada

Menjador

Passadís y
lavabo ascensor

Despatxos y
lavabos

Passadís

Lavabos P-3

Passadís
despatxos a
mitges

Passadís
despatxos a
mitges

escalera

2 Aules petites

Escalera

Els dies de imprevist que per alguna urgència alguna companya no pot assistir al seu lloc de treball, la zona D es
farà entre totes.

Tots els dies repassar entre totes els Patis, Ascensor, Gimnàs i vestuaris.
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Documents Gestió serveis municipals de
festes i actes anuals

50

Gestió d’un servei municipal d’obres i manteniment

FITXAS DOCUMENTACIÓ LLUMS NADAL

Gestió d’un servei municipal d’obres i manteniment
COD

LLUM NADAL

2

DESCRIPCIÓEstructura "motius nadalencs"+ 2 estels penjada pas elevat
C/ Sant Josep - Can Prat

ANY

2008??

IMATGE LLUMS ENCESAS

IMATGE ESTRUCTURA

LOCALITZACIÓ / SITUACIÓ

CARRER

COLOCACIÓ

Empresa externa (IBBE)

51
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52
COD

LLUM NADAL

3

DESCRIPCIÓEstructura "estel" + 2 estels petites penjada pas elevat
Psg Can Magarola 1

ANY

2008??

IMATGE LLUMS ENCESAS

IMATGE ESTRUCTURA

LOCALITZACIÓ / SITUACIÓ

CARRER

COLOCACIÓ

Empresa externa (IBBE)
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COD

LLUM NADAL

4

DESCRIPCIÓEstructura "regals nadalencs" + 2 estels penjada pas elevat
Paseig Esglesia - C/ de la Coma

ANY

2008??

IMATGE LLUMS ENCESAS

IMATGE ESTRUCTURA

LOCALITZACIÓ / SITUACIÓ

CARRER

COLOCACIÓ

Empresa externa (IBBE)

53
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COD

LLUM NADAL

5

DESCRIPCIÓEstructura "trineu" + 2 estels penjada pas elevat
C/ Pilar / Camí Sant Valerià

ANY

2008??

IMATGE LLUMS ENCESAS

IMATGE ESTRUCTURA

LOCALITZACIÓ / SITUACIÓ

CARRER

COLOCACIÓ

Empresa externa (IBBE)
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COD

LLUM NADAL

6

DESCRIPCIÓEstructura "trineu" + 2 estels penjada pas elevat
C/ Cargols 2

ANY

2008??

IMATGE LLUMS ENCESAS

IMATGE ESTRUCTURA

LOCALITZACIÓ / SITUACIÓ

CARRER

COLOCACIÓ

Empresa externa (IBBE)

55
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COD

LLUM NADAL

7

DESCRIPCIÓEstructura horitzontal "arbres de nadal" penjada pas elevat
C/ Can Batista 46

ANY

2008??

IMATGE LLUMS ENCESAS

IMATGE ESTRUCTURA

LOCALITZACIÓ / SITUACIÓ

CARRER

COLOCACIÓ

Empresa externa (IBBE)
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COD

LLUM NADAL

8

DESCRIPCIÓEstructura horitzontal "campanes" +2 estels penjades pas elevat
Avinguda Catalunya ( Davant Lamparas Lliça)

ANY

2008??

IMATGE LLUMS ENCESAS

IMATGE ESTRUCTURA

LOCALITZACIÓ / SITUACIÓ

CARRER

COLOCACIÓ

Empresa externa (IBBE)

57
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58
COD

LLUM NADAL

9

DESCRIPCIÓEstructura horitzontal "arbre" +2 estels penjades pas elevat
C/ Balmes 32

ANY

2008??

IMATGE LLUMS ENCESAS

IMATGE ESTRUCTURA

LOCALITZACIÓ / SITUACIÓ

CARRER

COLOCACIÓ

Empresa externa (IBBE)
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COD

LLUM NADAL

10

DESCRIPCIÓEstructura "estels" +2 estels penjades pas elevat
C/ Sant Baldiri 32

ANY

2008??

IMATGE LLUMS ENCESAS

IMATGE ESTRUCTURA

LOCALITZACIÓ / SITUACIÓ

CARRER

COLOCACIÓ

Empresa externa (IBBE)

59
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COD

LLUM NADAL

11

DESCRIPCIÓ14 peçes d'estructura vertical penjada de fanals
CARRER

IMATGE LLUMS ENCESAS

IMATGE ESTRUCTURA

LOCALITZACIÓ / SITUACIÓ

ANY

Av.Catalunya desde Parets fins rotonda Angels(vorera Tolin)
2015

COLOCACIÓ

Empresa externa (IBBE)
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COD

LLUM NADAL

12

DESCRIPCIÓ23 peçes d'estructura vertical penjada de fanals
CARRER

IMATGE LLUMS ENCESAS

IMATGE ESTRUCTURA

LOCALITZACIÓ / SITUACIÓ

ANY

Av.Montserrat (Rotonda can coll fins Pepet)(vorera estanc)
2016

COLOCACIÓ

Empresa externa (IBBE)

61
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62
COD

LLUM NADAL

13

DESCRIPCIÓEstructura horitzontal Arbre+2 estels penjades pas elevat
Av. Montserrat 19

ANY

2008??

IMATGE LLUMS ENCESAS

IMATGE ESTRUCTURA

LOCALITZACIÓ / SITUACIÓ

CARRER

COLOCACIÓ

Empresa externa (IBBE)

Gestió d’un servei municipal d’obres i manteniment
COD

LLUM NADAL

14

DESCRIPCIÓ3 Peçes estructures vertical "Figura Tió" penjada poste fusta
Cami Ral Poligon La Serra

ANY

2008??

IMATGE LLUMS ENCESAS

IMATGE ESTRUCTURA

LOCALITZACIÓ / SITUACIÓ

CARRER

COLOCACIÓ

Empresa externa (IBBE)

63
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64
COD

LLUM NADAL

15

DESCRIPCIÓ14 peçes"Triangles Blaus" Penjats 2 unitats per Fanal
Medianera C-155 entre rotonda Can Coll i Els Angels

ANY

2004 ??

IMATGE LLUMS ENCESAS

IMATGE ESTRUCTURA

LOCALITZACIÓ / SITUACIÓ

CARRER

COLOCACIÓ

Empresa externa (IBBE)

Gestió d’un servei municipal d’obres i manteniment
COD

LLUM NADAL

16

DESCRIPCIÓ3 Peçes d'estructura vertical Penjats en Fanal de rotonda
CARRER

IMATGE LLUMS ENCESAS

IMATGE ESTRUCTURA

LOCALITZACIÓ / SITUACIÓ

ANY

Rotonda carrer Sant Josep / C-155
2015

COLOCACIÓ

Empresa externa (IBBE)

65
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66
COD

LLUM NADAL

17

DESCRIPCIÓGuarniment amb garlandes PI
CARRER

IMATGE LLUMS ENCESAS

IMATGE ESTRUCTURA

LOCALITZACIÓ / SITUACIÓ

ANY

Av. Montserrat Jardinet Escola Bressol
2006

COLOCACIÓ

Empresa externa (IBBE)

Gestió d’un servei municipal d’obres i manteniment
COD

LLUM NADAL

18

DESCRIPCIÓGuarniment amb garlandes arbres plaçeta
CARRER

IMATGE LLUMS ENCESAS

IMATGE ESTRUCTURA

LOCALITZACIÓ / SITUACIÓ

ANY

Bosc Codern
2006

COLOCACIÓ

Empresa externa (IBBE)

67
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68
COD

LLUM NADAL

19

DESCRIPCIÓDoble Estructura Lletres "Bones Festes" penjat Façana
CARRER

IMATGE LLUMS ENCESAS

IMATGE ESTRUCTURA

LOCALITZACIÓ / SITUACIÓ

ANY

Pç de la Vila ( Façana Ajuntament)
2008??

COLOCACIÓ

Empresa externa (IBBE)
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COD

LLUM NADAL

20

DESCRIPCIÓ3 Peçes "Triangles Blaus" Penjats a la Fanal rotonda
rotonda C/Industria entrada Textil

ANY

2004 ??

IMATGE LLUMS ENCESAS

IMATGE ESTRUCTURA

LOCALITZACIÓ / SITUACIÓ

CARRER

COLOCACIÓ

Empresa externa (IBBE)

69
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COD

LLUM NADAL

21

DESCRIPCIÓDoble Estructura Lletres "Bones Festes" penjat Façana
CARRER

IMATGE LLUMS ENCESAS

IMATGE ESTRUCTURA

LOCALITZACIÓ / SITUACIÓ

ANY

Masia Can Magarola
2008??

COLOCACIÓ

Brigada Municipal
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COD

LLUM NADAL

22

DESCRIPCIÓCortina de Garlandes penjades
CARRER

IMATGE LLUMS ENCESAS

IMATGE ESTRUCTURA

LOCALITZACIÓ / SITUACIÓ

ANY

Pç de la Vila Balcó de l'Ajuntament
2008??

COLOCACIÓ

Brigada Municipal

71
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72
COD

LLUM NADAL

23

DESCRIPCIÓDoble tub de Led Penjat Coronació coberta Ajuntament
CARRER

IMATGE LLUMS ENCESAS

IMATGE ESTRUCTURA

LOCALITZACIÓ / SITUACIÓ

ANY

Pç de La Vila Coberta Ajuntament (LLOGUER ELEVADOR)
2008??

COLOCACIÓ

Brigada Municipal
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COD

LLUM NADAL

24

DESCRIPCIÓGuarniment amb garlandes de L'Avet
CARRER

IMATGE LLUMS ENCESAS

IMATGE ESTRUCTURA

LOCALITZACIÓ / SITUACIÓ

ANY

Pç de La Vila Costat Llocs infantils
2008??

COLOCACIÓ

Brigada Municipal

73
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74
COD

LLUM NADAL

25

DESCRIPCIÓCortina de Garlandes penjades
CARRER

IMATGE LLUMS ENCESAS

IMATGE ESTRUCTURA

LOCALITZACIÓ / SITUACIÓ

ANY

Balcó Casal d'Avis Av. Montserrat
2008??

COLOCACIÓ

Brigada Municipal
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COD

LLUM NADAL

26

DESCRIPCIÓEstructura de Peu Arbre de Nadal
CARRER

IMATGE LLUMS ENCESAS

IMATGE ESTRUCTURA

LOCALITZACIÓ / SITUACIÓ

ANY

Av. Montserrat Façana Biblioteca
2008??

COLOCACIÓ

Brigada Municipal

75
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COD

LLUM NADAL

27

DESCRIPCIÓEstructura de Peu Arbre de Nadal
CARRER

IMATGE LLUMS ENCESAS

IMATGE ESTRUCTURA

LOCALITZACIÓ / SITUACIÓ

ANY

Rotondas El Plà , La Serra, Can Coll i Els Angels
2008??

COLOCACIÓ

Brigada Municipal
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COD

LLUM NADAL

28

DESCRIPCIÓEstructura amb Numero Any Nou
CARRER

IMATGE LLUMS ENCESAS

IMATGE ESTRUCTURA

LOCALITZACIÓ / SITUACIÓ

ANY

Façana porta Pavelló
2008??

COLOCACIÓ

Brigada Municipal

77
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COD

LLUM NADAL

29

DESCRIPCIÓEstructura amb estel que va al davant de les carrozas
CARRER

IMATGE ESTRUCTURA

LOCALITZACIÓ / SITUACIÓ

ANY

Circuit rua
2008??

COLOCACIÓ

Brigada Municipal

CIRCUIT RUA REIS
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79

Desbrossar bosquet voltants can Gurri i accessos
Condicionar camins i zona fira amb motoanivelladora
Col·locació llums interiors de Can Gurri
Col·locació morts formigó i estructures cablejat aeri
Anar a buscar olles a Granollers per a la escudella
Anar a buscar carpes a la diputació
Penjar banderoles fanals entrades
Instal·lació punts d’aigua
Rampes accessos pàrquings
Revisar i posar en marxa llums interiors pou de glaç
Muntatge Focus il·luminació en les cruïlles camins
Col·locació garlandes bombetes
Muntatge il·luminació a la zona de Lledoners
Muntatge tancat pel bestiar
Muntatge cablejat amb endolls per a parades mercat
Muntatge carpes, escenaris, taules,...
Muntatge llums a carpes “organització”
Posada en marxa festa i ultimar muntatges
Recollida, neteja d’espais i preparació actes del dia
Recollida de material delicat (cables, neveres, equips de so,...)
Recollida de la resta de material municipal
Neteja d’espais i bosquet de can gurri

01-NOV

31-OCT

30-OCT

29-OCT

28-OCT

27-OCT

26-OCT

25-OCT

24-OCT

23-OCT

22-OCT

21-OCT

20-OCT

19-OCT

18-OCT

17-OCT

16-OCT

15-OCT

14-OCT

13-OCT

12-OCT

11-OCT

PLANNING TREBALLS FESTA DEL GLAÇ
28 i 29 d’OCTUBRE de 2017

10-OCT

PLANNINGS TREBALLS ACTES I FESTES ANUALS

Preparació prèvia de material cables, mangueres, carpes,...
Marcatge situació carpes i carrers mercat en plaça de la vila
Col·locació morts de formigó per a cablejat aeri
Muntatge il·luminació del mercat
Muntatge cablejat amb endolls per a parades mercat
Muntatge carpes fira segons plànol
Portar material municipal, taules, cadires, carpes,...
Portar material de cultura de can magarola
Posada en marxa festa i ultimar muntatges
Recollida, neteja d’espais i preparació actes del dia
Recollida de material delicat (cables, neveres, equips de so,...)
Recollida de la resta de material municipal
Neteja d’espai plaça de la vila de restes brutícia

20-DES

19-DES

18-DES

17-DES

16-DES

15-DES

14-DES

12-DES

11-DES

PLANNING TREBALLS FIRA’T 2017
16 i 17 de DESEMBRE de 2017

13-DES
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Des carrosses Reis i comprovació llums
Neteja i aspiració de carrosses i guarniments
Refer guarniments trencats i tornar a pintar
Guarniment de carrosses amb joguines i regals
Muntatge grups electrògens i decoració camió
Muntatge tarimes i carpes arribada a Plaça de la Vila
Un operari per portar camió amb l’Estel
Desmuntatge i recollida carrosses un cop acabat l’acte
Neteja d’espais i tornar a tapar carrosses

06-ENE

05-ENE

04-ENE

03-ENE

02-ENE

01-ENE

31-DIC

30-DIC

29-DIC

28-DIC

27-DIC

26-DIC

25-DIC

24-DIC

23-DIC

22-DIC

21-DIC

20-DIC

19-DIC

18-DIC

17-DIC

16-DIC

15-DIC

PLANNING TREBALLS CAVALCADA REIS 2017

81

Desbrossar i netejar voltants riera mardans i passeig església
Preparació prèvia de material cables, maneges, carpes,...
Marcatge situació carpes i instal·lació d’inflables segons plànol
Muntatge túnel terror AMPA les Llisses
Muntatge tarimes actes plaça de la vila i escola
Preparació sala casal de joves Kaliu per a donants de sang
Posada en marxa festa i ultimar muntatges
Recollida, neteja d’espais i preparació actes del dia 23
Recollida, neteja d’espais i preparació actes del dia 24
Recollida de material delicat (cables, neveres, equips de so,...)
Recollida de la resta de material municipal
Neteja d’espai voltants riera mardans i passeig església

25-ABR

24-ABR

23-ABR

22-ABR

21-ABR

20-ABR

18-ABR

PLANNING TREBALLS FESTA PRIMAVERA
22, 23 i 24 d’ABRIL de 2017

19-ABR
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Reparar i substituir llums, leds, guirlandes, bombetes
Neteja d’estructures de llums de pols acumulada
Col·locació per part de Ibbe (E. Externa) estructures carrers
Col·locació de llums nadal en equipaments municipal
Connectar i programar horaris encesa i apagada llums
Desconnectar i despenjar estructures llums
Penjar i guardar llums a la nau municipal de serveis

12-GEN

11-GEN

10-GEN

09-GEN

08-GEN

06-DES

05-DES

04-DES

01-DES

30-NOV

29-NOV

28-NOV

27-NOV

24-NOV

23-NOV

22-NOV

21-NOV

20-NOV

17-NOV

16-NOV

15-NOV

14-NOV

13-NOV

10-NOV

09-NOV

08-NOV

07-NOV

06-NOV

PLANNING TREBALLS LLUMS NADAL
Encesa dia 06 desembre

83

Penjar senyeres fanals poble
Muntatge carpes camp de futbol “Torneig colles”
Muntatge carpes pista basquet llisses “Torneig colles”
Instal·lació cablejat torneig colles
Muntatge escenaris i taules sopar colles
Muntatge de cablejat aeri zona “bars” passeig església
Muntatge i preparació escenari i material Can Coll
Muntatge Presses d’aigua zona “bars”
Muntatge il·luminació i garlandes bombetes
Muntatge Escenari gran plaça de la vila
Muntatge carpes organització plaça de la vila
Preparació tancat material de cadires i taules
Muntatge cables i connexions barraques “bars”
Muntatge taules sopar platillo i Holly collors
Posada en marxa festa i ultimar muntatges
Neteja pista Kaliu Holly collors i preparació concert
Neteja actes nit passada i preparació actes dia 01 juliol
Neteja actes nit passada i preparació actes dia 02 juliol
Neteja actes nit passada i preparació actes dia 03 juliol
Recollida de material delicat (cables, neveres, equips de so,...)
Recollida de la resta de material municipal
Neteja d’espais utilitzats
Despenjar senyeres fanals poble

12-JUL

11-JUL

10-JUL

09-JUL

08-JUL

07-JUL

06-JUL

05-JUL

04-JUL

03-JUL

02-JUL

01-JUL

30-JUN

28-JUN

27-JUN

26-JUN

25-JUN

24-JUN

23-JUN

22-JUN

21-JUN

20-JUN

19-JUN

PLANNING TREBALLS FESTA MAJOR
01, 02 i 03 de JULIOL de 2017

29-JUN
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MUNTATGE ACTE REIS MAGS BRIGADA DE SERVEIS
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ANY 2017
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MUNTATGE ACTE FESTA PRIMAVERA

ANY 2017
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MUNTATGE ACTE FESTA MAJOR
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ANY 2017
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MUNTATGE ACTE FESTA DEL GLAÇ

ANY 2017
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MUNTATGE ACTE FIRA’T PER NADAL
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ANY 2016
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Acreditació de competència genèrica en
tercera llengua
Redactat en tercera llengua (francès) 30% del nucli de la memòria

Gestió d’un servei municipal d’obres i manteniment

91

SOMMAIRE
L'incorporation et l'adaptation de bonnes habitudes dans les unités opérationnelles
de services de construction et de maintenance des administrations publiques,
doivent être visualisées comme un nouveau facteur de production que
l'administration doit intégrer dans sa gestion et de la bonne intégration dépendra sa
viabilité future.
Le présent document décrit la situation organisationnelle de l'unité opérationnelle du
service des travaux et de maintenance du Conseil municipal de Lliçà de Vall avant
et après mon incorporation dans le personnel en tant que responsable des services.
Afin de couvrir une interaction correcte entre les activités réalisées et la municipalité,
il est nécessaire de se doter d'instruments qui permettent d'analyser les différentes
options et de prendre les bonnes décisions, du point de vue municipal et
environnemental, à la fois techniquement et économiquement.
Un système de gestion est la partie du système de gestion générale de l'entreprise
qui comprend la structure organisationnelle, les responsabilités, les pratiques, les
procédures, les processus et les ressources pour déterminer et mener à bien les
activités de maintenance. C'est le cadre ou la méthode utilisée pour guider une
organisation à réaliser et à maintenir une opération conformément aux objectifs
établis et répondre efficacement aux changements et aux pressions sociales et
économiques, ainsi qu'aux risques environnementaux.
Le travail a été élaboré principalement en deux grands blocs. Dans un premier,
un évaluation antérieure des services et des activités ont été préparée pour conseil
municipal avec l'intention de capturer un "instantané" de la gestion que
l'administration a effectué avant mon incorporation. De cette manière, les déficiences
et les difficultés auxquelles le conseil municipal a dû faire face par rapport au
système organisationnel ont pu être observées. Les résultats obtenus lors de cette
évaluation précédente ont permis de prendre des engagements dans la politique
organisationnelle et de concevoir et mettre en œuvre un plan d'action pour faire face
aux problèmes qui se sont posés dans le rapport d'examen initial.
Enfin, le travail de diplôme final recueille les documents de gestion qui ont été faites
comme la première mesure d'action nécessaire pour le fonctionnement de l'unité
opérationnelle de travaux et de maintenance de la Mairie de Lliça de Vall.
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1 INTRODUCTION
1.1 Objectif de l’étude
Le but de cette étude de la gestion d'un service municipal de travaux et de maintenance est de
déterminer les actions et actions qui ont été développées depuis mon incorporation au
personnel de la Mairie de Lliçà de Vall en tant que chef du service municipal de travaux et
maintenance.
Cette étude s'inscrit dans l'ensemble des initiatives coordonnées par le Conseil municipal
visant à améliorer l'efficacité des activités de maintenance et l'efficacité énergétique des
installations municipales, en présentant, en résumé, les relations des installations, des Ses
caractéristiques, utilisations, ..., ainsi que le modèle et les ressources disponibles pour
l'organisation.
Beaucoup d'efforts ont été faits pour identifier tous les points où davantage de ressources
municipales sont consommées afin de développer un ensemble de tâches structurées et
documentées qui comprennent les activités, les procédures, les ressources et la durée
nécessaires à l'exécution des tâches. maintenance
L'effort réalisé doit permettre d'extraire un plan de maintenance avec des conclusions
immédiates de chaque action visant à améliorer le service, ainsi que le comportement des
installations.

1.2 Méthode d'étude
La méthodologie utilisée pour réaliser ce travail a été montrée aux étapes suivantes:
1. Délimitation du réseau à l'étude, à travers les informations précédentes fournies par
l'organisation et les commandes formelles.
2. L'exécution d'un travail de terrain consistant en des entretiens avec tout le personnel
du service de maintenance et de travaux, et les matrices de relations des occupants des
emplois délimités. Les observations obtenues ont été complétées avec l'observation
directe.
3. Analyse de la documentation officielle fournie par l'Institution sur sa situation
structurelle, organisationnelle et professionnelle.
4. Étude des plans de maintenance des installations et services municipaux de
l'organisation.
5. Réaliser un plan de maintenance avec les modifications apportées à la gestion du
service municipal pour les travaux et services
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ANTÉCÉDENTS ET VILLE

2.1 Caractéristiques de la municipalité
Municipalité de Vallès Oriental, à la frontière avec la plaine de Granollers, de terrains
vallonnés avec des forêts de pins et de prairies.
Coordonnées UTM (m) Altitude
mètres
UTMx
UTMy
125
436920
4604922
Tableau 2.1 Coordonnées de la municipalité SOURCE: Web L'Institut Cartographique de Catalogne

Fondamentalement agricole jusqu'en 1960, l'industrie s'est remarquablement développée. Les
cultures (céréales, vigne, verger) ont cependant une productivité élevée. L'industrie (1985:
169 entreprises et 2 738 travailleurs) est devenue la base économique de la municipalité. Les
principaux secteurs sont la métallurgie (530 travailleurs), les textiles (306), la construction, les
matériaux de construction et les produits chimiques (223). Les usines ont été généralement
déplacées de Barcelone ou de Granollers et conservent le personnel.
Ainsi, la structure de la population active a peu varié: l'industrie occupe 40% du recensement
du travail et seulement 20% de la population active de la municipalité. Le taux de croissance
de la population au cours de la période 1960-80 est de 154,4%, en 1970-80 de 40,5% et en
1981-88 de 158%, malgré le fait qu'une grande partie des travailleurs résidents dans d’autres
municipalités.
La ville (1.055 h [2006], 125 m de haut), située à la droite de la rivière de Tenes, est formée
par un groupe de quartiers et de noyaux dispersés, où se trouve l'église, la maison du commun
(quartier Las Casitas) et les écoles. Les quartiers du Plan de Lliçà et de la «Cuchilla » se
distinguent. Malgré la construction de certains blocs d'habitation, principalement à proximité
du secteur industriel, des problèmes de pénurie de logements et d'équipements urbains ont été
créés.
La population était 2015 de 6 383 personnes, avec une proportion de 24% né dans le reste de
l'Espagne et 5% nés à l'étranger. La population annuelle équivalente à temps plein s'élève à 6
504 habitants (la différence est due à la population non-résidente présente).
En 2016 le nombre d'habitants est 6370.

Evolució Població
7000

Nº Habitants

6500
6000

5500
5000
4500
4000

2000
nº habitants 5070

2002
5396

2004
5696

2006
6033

2008
6182

2010
6365

2012
6394

2014
6354

2016
6370

Figure 2.1 Évolution de la population à Lliça de Vall. SOURCE: Idescat

Gestió d’un servei municipal d’obres i manteniment

94

En ce qui concerne les données économiques et en se concentrant sur le PIB, on constate que
le degré d'industrialisation de la municipalité est élevé. Le PIB par habitant en Catalogne est
de 27,8 tandis qu'à Lliçà de vall il est pratiquement le double, 59,5
Macro magnitudes et taxes

Lliçà de vall

PIB pm (Millions d'euros)
PIB pm per habitant (milliers d'euros)
PIB pm per habitant
(index Catalunya=100)

375,7
59,5

Vallès
Oriental
11079,3
27,9

213,6

100,3

Catalunya
206776,3
27,8
100

Tableau 2.2: Produit intérieur brut aux prix du marché (base 2010) .2014 Source Idescat.

2.2 Zone climatique et données météorologiques
Le climat est Central Prelitoral Méditerranée. La pluviométrie moyenne annuelle est comprise
entre 640 mm et 700 mm. Les maximums de précipitations sont généralement enregistrés à
l'automne et les plus bas en été. Thermiques les hivers sont modérés, avec des températures
comprises entre 6 ° C et 8 ° C de moyenne, et les étés chauds, entre 22 ° C et 23 ° C de
moyenne, se caractérisant par une amplitude thermique annuelle modérée. Il n'y a pas de
verglas de mai à septembre. La moyenne maximale est de 30ºC et celle du minimum de 2ºC
(données de Cardedeu).

2.3 Nº de noyaux urbains, typologie et connexions
Lliçà de Vall est une municipalité très fragmentée et dispersée. Il y a plusieurs urbanisations
(dont certaines sont en contact les unes avec les autres) et neuf zones industrielles (dont
certaines se touchent aussi).
Le tableau suivant montre les noyaux urbains municipaux et les zones industrielles:
Noyaux urbains
Ca l’Estapé
Can Vilardebó
Mas Gordi
Mirador
Can Salgot
Can Prat
La Miranda
La Serra
Sant Valerià
Cantallops
Xiol
Nucli Antic
Sot dels Nostris
Sant Moritz

Zones industrielles
P.I. de Can Serra
P.I. de Palaudàries
P.I. de Cantallops
P.I. de les Arguelages
P.I. de Can Coll
P.I. del Perdellot
P.I. de Can Nadal
P.I. del Plà
P.I. dels Batzacs

Tableau 2.3: Tableau des noyaux urbains et des zones industrielles. Elaboration propre.
Les espaces interstitiels entre ces noyaux construits sont constitués d'une combinaison très
variée de cultures, de forêts de pins blancs (en plus ou moins grande succession par la côte
chênes verts) et d'environnements fluviaux, généralement très dégradés.
Dans plusieurs cas, ces espaces interstitiels jouent un rôle pour les zones habitées en tant que
zones vertes de transition avec l'environnement, et sont gérés par le Conseil municipal.
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2.4 Environnement naturel
L'élément naturel le plus important, outre les nombreuses vallées qui forment le territoire de
Lliçà de Vall, est le Torrent de Mardans, un affluent de la rivière Tenes qui traverse la
municipalité entre plusieurs noyaux, et le Torrent de Magarola, à Frontière ouest de la
municipalité.
Son degré de dégradation est variable: en général, avant de traverser la C-155, les torrents ont
une bande de végétation de chaque côté, souvent entourée de forêts et de champs, bien qu'une
grande partie de la végétation riveraine ait disparu que pouvait-on attendre Passant le C-155,
les torrents prennent un caractère très anthropien, souvent brodé et avec peu de capacité à agir
comme coureurs.

2.5 Organigramme municipal et description des compétences
Le conseil municipal de Lliça de Vall est composé du maire et de 7 conseillers et les
responsabilités de chaque conseil sont partagées:
LE MAIRE
CONSEIL URBANISME ET TRAVAUX
CONSEIL HACIENDA IMPÔT
CONSEIL EDUCATION
CONSEIL COMUNICATION
CONSEIL PARTICIPATION CITOYENNE
CONSEIL GOUVERNEMENT, GOUVERNEMENT INTERNE ET TRAVAIL
CONSEIL BIEN-ÊTRE SOCIAL
CONSEIL ENVIRONNEMENT
CONSEIL SPORTS
CONSEIL PROMOTION ÉCONOMIQUE
CONSEIL ACTIVITÉS
CONSEIL SANTÉ
CONSEIL SERVICES
CONSEIL CULTURE
CONSEIL JEUNESSE

Le tableau suivant montre l'ensemble des emplois qui composent le personnel municipal du
Conseil municipal de Lliça de vall.
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2.6 Installations publiques municipales
Les installations publiques de la municipalité de Lliça de Vall ont évolué tout au long de
l'histoire des dépendances ou des bâtiments, à mesure que la croissance et les besoins de la
population l'exigeaient. En ce moment nous avons trouvé la liste suivante:
Nº Installation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Installation
Mairie
Justice de paix
Salle de Culture
Bibliothèque, Maison sociale pour personnes âgées et Théâtre
Centre Civique Can Magarola
Maison de la Jeunesse "el Kaliu"
Maison Can Prat
École CEIP “Les Llisses”
École CEIP “Els Vinyals”
École Garderie “Els Ninots”
Installation de terrain de football
Pavillon et Gym

2.7 Caractéristiques du service de construction et maintenance
La Brigade travaux et services municipaux Lliça de Vall est intégrée dans le cadre de la
planification et de travaux et commandée par le poste de coordonnateur des travaux, services
et urbanisme - Architecte technique.
De cette brigade sont effectués les travaux de nettoyage des parcs, jardins et forêts, la
maintenance et le nettoyage de la voie publique, le maintenance des installations et des
bâtiments publics, toute la logistique des célébrations de la municipalité, ainsi que le
nettoyage intérieur des installations et équipements municipaux.
L'équipe actuelle a 20 places, 6 de ces situations dans des plans de travail temporaire et de
respecter les espaces des installations du personnel de nettoyage opérateur / nettoyage sont 20,
dont 12 dans un état de régime d'emploi temporaire.
La distribution du modèle est orienté selon trois groupes de travail et un groupe de 7
opérateurs sont distribués pour tous le jardinage et le nettoyage des espaces verts, un autre
groupe de 12 travailleurs en développement travaux liés à le maintenance des installations
municipales et de la voie publique, et enfin un groupe de 20 travailleurs pour le nettoyage des
installations municipales et des écoles.
Le jour fixé pour la brigade de maintenance, à l'exception du personnel et du personnel
recruté en partie à la retraite contrat de remplacement, est de 37,5 heures sur l'horaire matin
d'été de 6h30 à 14 heures pm et d'hiver du matin Du lundi au vendredi de 7h30 à 14h30 et le
lundi après-midi de 15h30 à 18h00 En ce qui concerne le poste d'agent de nettoyage, sa
journée couvre un horaire du lundi au vendredi de 06h30 à 23h00.
La collecte des ordures et le nettoyage du marché hebdomadaire est un service externalisé
effectué par une entreprise externe.
Voici l'organigramme de la brigade des services municipaux, reflétant la situation actuelle,
bien qu'il ne corresponde pas à l'organigramme et au manuel officiel des fonctions de la
corporation.
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3 DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL
3.1 Introduction
Après mon embauche en septembre 2015 par le conseil municipal de Lliça de Vall, j'ai
commencé à développer mon travail avec l'ancien chef de brigade jusqu'à la date de sa
retraite. Au cours de cette période de 2 semaines, j'ai pu observer les processus de travail,
comment distribuer les tâches, ainsi que les distributeurs industriels et matériels qui ont
travaillé avec la société.
Une fois que j'ai établi le contact avec toute la structure organisationnelle de la mairie et après
l'avoir analysée conjointement avec la société, nous avons jugé approprié d'aborder l'analyse à
partir d'une vision organisationnelle des structures formelles et des emplois. Cette analyse du
réseau organisationnel est liée à une gestion du changement qui doit être développée pour
améliorer la coordination entre les départements, les équipes, les lieux et dans l'amélioration
de l'innovation dans la gestion du service.
En conclusion, l'étude fournit rapidement des informations de qualité indispensables à la prise
de décision stratégique, ce que demande l'organisation, ainsi qu'une mise à jour de l'ensemble
du système organisationnel.

3.2 Fonctions générales du chef de brigade
La mission du lieu de travail peut être résumée dans la gestion, la coordination, la distribution
et la supervision des travaux de maintenance basés sur les ressources humaines, économiques
et matérielles disponibles pour atteindre les objectifs fixés par ses supérieurs, conformément
aux procédures établies. et la législation actuelle.
Les fonctions générales et les activités principales sont:
 Diriger et superviser les tâches quotidiennes à accomplir par la brigade municipale
(travaux et maintenance de la voie publique, parcs, jardins et forêts, nettoyage) en
contrôlant sa bonne exécution et en les coordonnant avec les emplois subséquents, et
en établissant une répartition des charges de travail.
 Superviser et contrôler la bonne exécution des activités réalisées par les sections
Travaux et Services.
 Contrôler le personnel des Travaux et Services (horaires, vacances, permis, etc.)
 Transmettre les informations et / ou renvoyer la documentation requise par d'autres
départements ou professionnels pour effectuer des opérations ultérieures (services ou
accords médiatiques, avis, etc.)
 Superviser, inventorier et contrôler le stock d'outils et de matériels du Département des
Travaux et Services.
 Participer à l'élaboration des études et des projets de la zone, en effectuant les tâches
requises pour cela (détection des besoins, des évaluations, des propositions, etc.), ainsi
que d'analyser leur viabilité technique et économique, dans le domaine de ses pouvoirs
 Diriger l'exécution matérielle du travail lorsqu'il est effectué par les brigades du
Conseil municipal, en s'assurant qu'il est développé dans les termes précédemment
établis, les coûts, les normes et les spécifications.
 Préparer les rapports techniques requis dans le domaine des compétences du site.
 Préparer, compléter et / ou traiter les documents requis sur le lieu de travail.
 Organiser des rencontres périodiques avec les collaborateurs pour échanger des
informations, coordonner le travail du personnel des Travaux et Services, analyser les
incidents, etc.
 Maintenir des réunions périodiques de coordination interne avec les professionnels de
la zone pour échanger des informations, coordonner des plans d'action, etc.
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3.3 Principales activités Zone de services municipaux
Du département des services municipaux, du nettoyage des parcs, des jardins et des forêts, de
le maintenance et du nettoyage de la voie publique, de le maintenance des installations et des
bâtiments publics, toute la logistique des festivités de la ville est réalisée, ainsi tels que le
nettoyage interne des installations municipales. Les services funéraires font également partie
des activités développées par la brigade des services municipaux.
Les principales activités peuvent être résumées dans:
 Compléter l'ensemble des opérations pour le maintenance et la conservation des
espaces verts urbains. Techniques pour l'émission de plantes, d'arbres ou d'arbustes:
défrichage, fauchage, arrachage, ramassage, adaptation et transplantation.
 Effectuer de nouveaux travaux et travaux de maintenance sur la voie publique et le
réseau de services: construire, réparer et / ou réparer les trottoirs, installer des signaux,
installer des bordures et des panneaux, fabriquer ou réparer des égouts, puits, etc.
 Maintenance corrective de toutes les interventions non planifiées nécessaires pour
corriger les anomalies ou rétablir la bonne utilisation des éléments détériorés pour une
raison quelconque.
 Maintenance des installations d'eau chaude et froide (incluant les douches, les
fontaines, les lavabos, l'irrigation ...), assainissement (drainage), basse tension,
chauffage / climatisation, réseaux de gaz et de télécommunications, etc.
 Assembler et démonter les systèmes électriques des fêtes et événements promus par le
conseil municipal. Effectuer des tâches de support dans l'exécution d'événements
publics.
 Effectuer des tâches de montage et de démontage pour les installations fixes ou
mobiles et les constructions d'activités sporadiques ou de bâtiments et d'espaces
publics.
 Effectuer de nouveaux travaux d'installation dans l'un des domaines suivants: eau,
basse tension, télécommunications et drainage.
 Les services funéraires, en s'adaptant au développement de la circonstance en offrant
le service de quartiers qui sont disponibles aux voisins de la municipalité.
 Balayage manuel: l'équipement de nettoyage humain balaye et nettoie les rues de la
municipalité.
 Balayage mécanique (avec machine à brosse): Les petits camions de nettoyage
balaient et aspirent toutes sortes de saletés.
 Nettoyage quotidien des installations municipales et des installations telles que la
mairie, le centre social, la maison de la jeunesse, les écoles, le pavillon, etc.

3.4 Analyse SWOT de la Mairie de Lliça de Vall
L'analyse SWOT ou matrice SWOT (de l'anglais strengths (forces), weaknesses (faiblesses),
opportunities (opportunités), threats (menaces)) est un outil de stratégie d'entreprise
permettant de déterminer les options stratégiques envisageables au niveau d'un DAS.
Le travail développé dans cette phase comprend une première analyse des différentes
variables de la mairie de Lliça de Vall et, deuxièmement, une synthèse dans le but de définir
un diagnostic, à travers la technique SWOT, ce qui nous permet de connaître les principales
faiblesses à corriger, Menaces à affronter, Points forts à renforcer et Opportunités à exploiter
pour le développement de la municipalité.
Afin de structurer l'ensemble de l'information recueillie et de faciliter sa lecture, elle a été
développée suivant la méthodologie SWOT (faiblesses, menaces, forces et opportunités). Il
est compris par:
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 Faiblesses: les aspects de nature interne qui limitent ou réduisent la capacité de
développement et de progrès de la municipalité de Lliça de Vall et qui doivent donc
être corrigés.
 Points forts: les capacités, les ressources, les positions internes qui différencient la
Clause Vallée d'autres municipalités qui sont un avantage concurrentiel et doivent être
exploitées.
 Menaces: situations négatives, externes à la commune, qui peuvent l'attaquer d'une
manière ou d'une autre et qui doivent donc être confrontées.
 Opportunités: des facteurs positifs, étrangers à la municipalité, qui sont générés dans
l'environnement et qui peuvent être exploités. Ils représentent un grand avantage pour
la municipalité à exploiter.
La méthodologie utilisée consiste d'abord dans le diagnostic de la situation actuelle (Forces et
Faiblesses) et plus tard dans la vision du futur (Opportunités et Menaces).
-FAIBLESSES

-MENACES

-FORCES

-OPPORTUNITÉS

SITUATION
ACTUELLE

SITUATION
FUTURE

3.4.1 Faiblesses
 Il existe une structure de population avec de petits noyaux clairsemés qui entrave la
fourniture de services. La zone rurale de la municipalité est un certain abandon et une
faible visibilité.
 L'administration municipale a des problèmes de coordination interne et doit compléter,
restructurer et fournir des ressources et des ressources humaines.
 Faible fourniture et visibilité, des procédures de l'administration numérique comme
service d'interaction avec le conseil municipal.
 Absence d'une vision intégrée des documents stratégiques existants et en
développement, et absence de structures de gestion municipales.
 Manque de mise à jour du quartier général de la brigade.
 Dispersion des installations municipales.
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3.4.2 Forces
 Municipalité avec qualité de vie, bien équipée, sûre, avec patrimoine culturel et avec
projection externe pour des événements uniques.
 Il existe un fort désir de modernisation dans le secteur de la technologie.
 Le conseil municipal a des techniciens et des travailleurs responsables et de grande
valeur.
 Grande densité associative
 Les variables statistiques placent la population de Lliça de vall en tant que
municipalité avec des indices très positifs en termes de qualité de vie et de capital
humain.

3.4.3 Menaces
 Contraintes budgétaires, compétences assumées sans allocation budgétaire suffisante
 Des attentes très élevées en ce qui concerne la participation des citoyens peuvent
générer de la frustration si les mécanismes, les compétences et les domaines d'action
ne sont pas clarifiés.
 Limites sur l'embauche de profils plus professionnels, pour s'occuper des profils les
plus sociaux de la municipalité.

3.4.4 Opportunités
 Le nouveau contexte de clarification des responsabilités fonctionnelles et budgétaires
des administrations. La modernisation de l'administration et de sa gestion peut
améliorer son efficacité interne et sa proximité avec le citoyen.
 L'opportunité de financement à travers des fonds du gouvernement provincial et de la
Generalitat pour le développement urbain durable, la régénération urbaine, l'efficacité
énergétique, le développement technologique, l'économie circulaire.
 Le développement technologique comme moyen d'améliorer la qualité de vie, le
développement économique, la gestion citoyenne, la transparence et la participation, la
diffusion et l'image.
 La nécessité de renforcer le système d'espaces libres, le développement d'une politique
de services publics, en tant qu'instrument d'égalité, de qualité de vie et de justice
sociale.

3.5 Diagnostic de la gestion et propositions d'amélioration
Cette section analyse les caractéristiques de la structure organisationnelle qui présentent des
dysfonctionnements significatifs ou des aspects à améliorer, aussi bien ceux liés à la façon
dont le domaine est organisé, que ceux liés à la description et à la configuration. de chacun
des emplois qui le composent.
Au niveau général et sur la base des informations analysées et de la documentation existant au
premier contact avec le lieu de travail, plusieurs aspects ont été pris en compte:

Gestió d’un servei municipal d’obres i manteniment

101

3.5.1 L'absence de documentation et de structure de processus rend
impossible l'application de la maintenance préventive et planifiée
Dans tous les services que la brigade municipale développe, la grande majorité sont des tâches
qui peuvent être planifiées de façon régulière, qui sont répétitives. L'ancien chef du
département avait organisé le service pendant les 25 dernières années, voyant l'évolution que
la municipalité et la corporation ont eu pendant toutes ces années et organisant le service à sa
manière, sans recevoir aucune sorte de formation à la gestion des équipes de travail.
Le fait est que toutes les actions l'ont traversé et que les actions ont été différées, un maintien
correctif et en essayant d'agir immédiatement.
Dans la normalisation des processus, pour qu'un processus soit correctement normalisé, il doit
être documenté. Ce faisant, nous veillons à ce que les gens exécutent les processus en fonction
de la façon dont ils sont écrits. À tous les niveaux de l'organisation, en documentant les
éléments importants, tels que les actions, les ressources et le temps, nous nous concentrons
sur les responsables, vers la réalisation de certains objectifs et buts. La documentation aide à
maintenir la concentration et la discipline vers les objectifs du système.

3.5.2 En général, le chef de brigade n'est pas mis à jour
Comme nous avons noté dans la section précédente, l'ancien chef du travail de Cap de
Brigada travaillait depuis 25 ans sans aucune mise à jour dans toute la structure
organisationnelle de la brigade municipale de Lliça de Vall.
Leurs méthodes et leur mode d'application ont été viciés par divers facteurs tels que le
passage du temps, par le personnel qui le dirigeait, l'usure due à l'absence de délégation de
fonctions, ...
En général, les objectifs du travail n'étaient pas clairs, ainsi que les fonctions de chaque
travailleur, de sorte que l'organisation travaillait de manière bidirectionnelle entre le chef et
chacun des travailleurs séparément.
La division du travail est nécessaire pour les raisons suivantes: Chaque personne a des
capacités et des capacités différentes, et une personne est incapable d'englober toutes les
connaissances et techniques de plus en plus complexes et étendues chaque jour.
En divisant le travail, il est nécessaire d'attribuer des responsabilités et de déléguer l'autorité,
ainsi que de coordonner les éléments humains, matériels et techniques pour atteindre les
objectifs fixés. Dans le même temps, il est nécessaire d'effectuer l'évaluation de la
performance et l'accomplissement des objectifs établis.
Pour garantir les résultats, il ne suffit pas de déterminer les fonctions et leurs exigences pour
chaque employé, le succès du travail dépend de la capacité et du degré de participation de
l'élément humain.

3.5.3 La structure organisationnelle de la brigade ne correspond pas à
l'organigramme formel à la disposition de l'organisation
Avec l'ancien chef de service, la brigade municipale a été divisée en deux unités
opérationnelles: le Groupe de Maintenance de bâtiments / installations, nettoyage de routes,
entretien et nettoyage de parcs, jardins / forêts et cimetière et le Groupe de nettoyage de
bâtiments, installations et bâtiments municipaux. Ces deux unités opérationnelles ont été
coordonnées par deux emplois, le chef de la brigade de maintenance et le coordinateur du
personnel de nettoyage des installations, malgré le niveau formel nous avons seulement trouvé
le poste de chef de brigade de maintenance reconnu . Cette situation est dérivée, selon les
déclarations des responsables de l'organisation, en raison de problèmes dans la coordination
des installations de nettoyage du personnel par le chef de la brigade de maintenance, ce qui
explique pourquoi une solution a été créée qui va Passer par un opérateur de nettoyage pour
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assumer les fonctions de coordination, nous pourrions parler de la création informelle du
coordonnateur du lieu de travail du personnel de nettoyage des bâtiments et des installations.
Par conséquent j'ai trouvé le Groupe du personnel nettoyant les bâtiments et les installations
qui travaillaient de manière autonome dans le reste de la Brigade, bien que n'étant pas
formalisé le Groupe ou le coordinateur du personnel de nettoyage de l'installation réactions
Il n'y avait aucun type de relation entre les deux unités identifiées, le groupe de maintenance
et le groupe de nettoyage des installations. Ce manque de coordination entraînait parfois une
duplication du travail (nettoyage des routes, nettoyage des zones autour des aires de
ramassage des ordures), des travaux réalisés sans être en concurrence (nettoyage des meubles
pour les fêtes); des travaux qui se faisaient simplement sans que l'on sache qui devait les
accomplir (nettoyage des registres d'égouts, adaptation des locaux pour les actes accomplis ...)
et interférences dans les tâches entre travailleurs d'autres. Pour essayer d'arranger cette
situation et permettre une plus grande efficacité dans le travail accompli doit être mis en
place, d'une part, les pouvoirs attribués aux deux unités et d'autre part, de rechercher des
mécanismes de coordination appropriés entre les deux postes de coordonnateur de la
coordination et du site des travaux, des services et de l'urbanisme / Architecte / technicien.

3.5.4 Manque de coordination entre les occupants des postes de
responsabilité / commandement
La coordination entre les différents postes de responsabilité du domaine de l'Urbanisme et des
Travaux dont dépend la Brigade est essentiellement réalisée à partir des réunions une fois par
semaine (lundi) avec la présence du Coordinateur des travaux, services et Architecte urbaniste
et technique, Chef de la brigade de maintenance et Conseiller d'Intérieur, Régime interne,
Emploi, Environnement, Services et Sports, et fiches de travail fournies par le Coordinateur
des travaux, services et l'architecte urbaniste et technique à la tête de la brigade de
maintenance avec les indications pertinentes du travail à effectuer et une fois le travail
terminé, ils sont renvoyés, également par écrit, en indiquant leur statut et les incidents
produits.
Cette fonction de coordination montre la relation invalide entre ces deux tâches au-delà du
strictement formalisé dans leurs rôles respectifs, ce qui rend difficile les actions rapides et
coordonnées qui seraient plus efficaces, ainsi qu'un meilleur environnement de travail.
En ce qui concerne l'occupant du site coordinateur du groupe de nettoyage des installations, il
reconnaît son supérieur hiérarchique dans la position de Coordonnateur des travaux, services
et urbanisme / Architecte / technicien pour les fonctions qui développe la coordination et la
supervision du personnel assigné des matins (Opérateurs de nettoyage des installations
municipales) et au Conseiller de l'Intérieur et du Régime Interne pour les fonctions de
coordination et supervision du personnel de nettoyage des installations éducatives de la
population '(Après-midi / soir) Dans les deux cas, selon les informations obtenues, il n'y a pas
de canal de coordination formalisé et les ordres ou les incidents sont résolus au moment du
besoin ou du moment.
D'autre part, j'ai été surpris par le faible niveau de coordination entre la brigade de
maintenance et l'environnement, traitant de la façon dont c'est une brigade où une grande
partie des tâches assignées nous sont liées à l'entretien et au nettoyage. des espaces verts,
ainsi, dans la même situation, nous trouvons avec le ministère de la culture que le niveau de
coordination pour mener à bien les actes et les événements qui sont effectués dans la
municipalité est pratiquement nulle.
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3.5.5 Manque de planification
Il y a un manque de planification dans les emplois assignés aux ouvriers de la Brigade,
comme je l'ai vu pendant la période où j'ai travaillé avec le précédent responsable. Raison
pourquoi je vais décrire quelques situations identifiées que nous avons prises pour faire la
déclaration précédente:
 Le conducteur de la balayeuse ne porte habituellement pas d'opérateur de soutien
quand il traverse les rues, ce qui ne fait que nettoyer la rue et non le trottoir, ce qui fait
doubler le travail et / Un autre travailleur doit nettoyer le trottoir à un autre moment ou
un autre jour.
 Il y a seulement une personne qui conduit la balayeuse dans laquelle pendant des
périodes de vacances ou maladie de la même, la machine reste interrompue en
provoquant une sous-utilisation de la même chose et que le travail que peut réaliser
avec cette machine doit se réaliser de forme manuel.
 Compte tenu de l'extension de la commune et du grand nombre d'espaces verts existant
en dehors du centre urbain, le chef de brigade a procédé à la distribution de quelques
opérateurs dans les différents espaces et a assigné une tâche à accomplir. Le problème
apparaît car il n'y a pas de contrôle du temps nécessaire à l'exécution de la tâche, ce
qui oblige souvent le travailleur à rester sans rien faire jusqu'à ce que le chef de la
brigade ne soit pas ramassé, car tous Ils ont un véhicule pour se déplacer. Cela
provoque des situations d'inefficacité en ayant du personnel inactif
 Tout le travail lié à la logistique et l'entretien de la machinerie de la brigade
municipale a été développé par le chef de brigade, en déplaçant continuellement les
outils et les machines puisqu'il n'y a aucun contrôle de la gestion des outils et
approvisionnements provoquant des situations de Inactivité ou utilisation d'outils
manuels en raison d'un manque de machines les plus adaptées à l'activité réalisée. Il
n'a pas eu la possibilité de déléguer à l'autre travailleur la section logistique de la
gestion du matériel et des outils, ce qui faciliterait sa tâche de gestion, de coordination,
de distribution et de supervision des travaux de maintenance.
 Compte tenu de la croissance de la main-d'œuvre au cours des dernières années, il y a
eu un certain stress organisationnel concernant le manque de rôles et la répartition des
charges de travail. Opérateurs effectuant des tâches alternatives non motivées pour
exécuter une tâche spécifique au sein de l'organisation, en raison du manque de
spécialisation et de la répartition des tâches en fonction des besoins du service.
 Les tâches qui représentent une pénalité majeure dans leur développement sont
communément assignées au même personnel sans aucun critère basé sur la
spécialisation requise pour leur développement et la personne à qui ils sont affectés.
Tous les aspects commentés doivent être corrigés sur la base d'une distribution correcte du
travail, qui considère le temps nécessaire pour son développement, l'alternance dans les tâches
à effectuer pour qu'elles ne soient pas si douloureuses et l'équipement des travailleurs avec des
moyens d'intercommunication pour pouvoir communiquer avec le Patron de la brigade
informant de l'accomplissement des tâches assignées ou des incidents éventuels.
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3.5.6 Absence de critères uniformes dans la distribution des fonctions
assignées
Il n'y a pas de critère uniforme dans la distribution des fonctions assignées aux différentes
positions du travail de la Brigade, ni une répartition correcte des charges de travail selon des
critères de pénalité et de pénalité dans le développement des emplois. À titre d'exemple,
commenter que deux opérateurs qui utilisent les machines défricher ont attribué cette fonction
tout au long de la journée de travail, bien que les indications des fiches de prévention
concernant l'utilisation de ce type de machines recommandent de se reposer toutes les heures
et la moitié du travail. D'autres opérateurs sont envoyés pour enlever les herbes toute la
journée avec un houe, un outil qui force une position forcée, en termes de permettre, dans la
mesure du possible, l'utilisation de machines (tondeuse à gazon) pour alléger le tâche
En ce qui concerne ce manque d'une distribution correcte des tâches assignées aux différents
travaux, il convient de rappeler que l'une des principales fonctions des deux postes de
commandement de l'unité de brigade de maintenance, Travaux, Services et Coordonnateur
Urbanisme / Architecte / Technicien / Assistant Chef de la maintenance, est de distribuer et de
donner des directives pour l'exécution des travails dans le domaine du travail, en prêtant
toujours attention à la répartition correcte des charges de travail.
Je recommanderais que, parallèlement à la planification des tâches à réaliser, on considère les
aspects liés à la distribution correcte des charges de travail entre les différents occupants des
sites de la brigade, favorisant le travail d'équipe et la capacité de coopération, ainsi que les
conditions physiques des différents occupants.

3.5.7 Manque de motivation
Après avoir longuement parlé avec tous les travailleurs de la brigade de maintenance et les
comportements observés, je peux affirmer que l'environnement de travail entre les occupants
des différents emplois ne favorise pas la coordination et la coopération nécessaires entre les
différents occupants des emplois afin d'atteindre des objectifs communs, il est difficile de
s'adapter rapidement pour travailler avec des personnes différentes. Basé sur le fait que
travailler en équipe n'est pas facile et que les travailleurs doivent vivre plusieurs heures par
jour avec des caractères, des sentiments et des humeurs différents qui sont importants pour
améliorer, par les responsables de la brigade, les aspects motivants Amener l'organisation à
une performance optimale.
En tout cas, je crois que la non-existence des relations d'amitié perdent des flux de
communication informels significatifs qui amélioreraient les relations interpersonnelles et les
interactions entre les travailleurs de la Brigade, réalisant l'activité professionnelle par le biais
de contacts entre Les collègues, en même temps que cela servirait de soupape d'échappement
pour les plaintes personnelles, les conflits et les frustrations au travail.
Pour toutes les raisons évoquées, nous devrions chercher la manière d'organiser une fois par
an une sorte de fête / événement festif avec tous les membres de la Brigade pour promouvoir
les espaces distanciés et obtenir la cohésion qui n'existe pas actuellement.
Cette démotivation à un niveau informel:
• Manque de communication entre le coordinateur du terrain et le chef de la
brigade.
• Difficultés dans la transmission correcte des ordres entre le chef de la brigade
et les travailleurs de la brigade.
• Le sentiment de ne pas se sentir valorisé au travail et de ne pas tirer
suffisamment parti de ses aptitudes et de ses potentialités, tout en ne donnant
pas la possibilité d'acquérir des connaissances au travail.
• Il n'y a aucune possibilité de promotion à la brigade.
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Distribution inégale des heures extraordinaires qui peuvent être faites à des
moments spécifiques de l'organisation des fêtes ou des événements, ainsi que
ceux qui sont effectués dans le sillage Municipal.
Manque d'offre de formation par les responsables de l'organisation.

Cette relation d'aspects à considérer indique qu'il n'a pas été essayé d'ajuster et d'adapter les
fonctions développées par chaque travailleur à leurs capacités et d'atteindre une plus grande
performance en même temps qu'un environnement de travail plus favorable.
Une fois ces aspects passés en revue, j'estime qu'il serait approprié, le moment venu, de
favoriser la formation des travailleurs de la Brigade et la possibilité de promotion.

3.5.8 Lacunes dans l'application de la législation et prévention des
risques professionnels
À ce stade, je considère qu'il convient de commenter l'importance d'une application correcte
de la loi sur la prévention des risques professionnels. Par conséquent, il serait nécessaire de
mener une étude complète sur le scénario actuel dans ce domaine, en procédant à une
évaluation des risques possibles, à l'adaptation des PEV disponibles pour les travailleurs et à
la formation appropriée.
Rappelez-vous que la responsabilité maximale concernant l'application globale de la politique
de prévention incombe au Bureau du Maire, en l'exécutant à travers les conseillers et les
commandements avec différents degrés de responsabilité qui doivent assurer la conformité et
l'application des règles de prévention Compte tenu de la situation détectée dans la Brigade de
la Mairie de Lliça de Vall, il serait nécessaire de rédiger un document où l'organisation de
l'activité de prévention serait reflétée, indiquant les fonctions des différents lieux de travail et
leurs responsabilités, les différentes fonctions et responsabilités des niveaux organisationnels
(mairies, conseils, chefs de secteur et de commandement, commandements immédiats des
travailleurs, services de ressources humaines et de prévention, travailleurs, etc.)
D'autre part, il faudrait vérifier s'il existe des précautions pour l'utilisation des différentes
machines à la disposition de la brigade et, en même temps, si leurs recommandations sont
connues et appliquées par le coordonnateur des travaux, des services et de l'urbanisme et le
chef de la brigade, ainsi que tous les travailleurs, devraient veiller au respect des règlements
en la matière.
En ce qui concerne les installations disponibles pour la maintenance, les travailleurs de la
Brigade sont considérés comme adéquats, bien qu'en général il y ait un manque d'ordre dans
l'entrepôt des outils et des machines. La plupart des travailleurs considèrent qu'ils ont assez
d'outils et de machines, même s'ils ne sont pas toujours fournis les plus appropriés ou ceux
dont ils ont besoin à un moment donné. La machine doit être remise par le chef de la brigade
avec le retard que cela peut entraîner selon l'endroit où il se trouve. Il serait nécessaire de
réorienter certaines situations manifestes dans lesquelles les machines appropriées ne sont pas
livrées pour effectuer le travail avec moins d'effort physique, par exemple une tondeuse à
gazon et non un «jade», ou des soufflantes et des balayeuses non manuelles.

3.5.9 Résumé problématique détecté et propositions
À la suite de l'analyse effectuée sur la situation de la brigade de maintenance de la Mairie de
Lliçà de Vall et à partir de laquelle je suis en train de faire un bref résumé des aspects les plus
pertinents identifiés et les propositions d'amélioration.
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PROBLEMES DÉTECTÉS

Manque de coordination et
mauvaise communication entre les
commandants hiérarchiques de la
brigade.

ACTIONS PROPOSÉES
• Planifier conjointement les tâches à
réaliser
• Prioriser conjointement les tâches à
effectuer.
• Visites conjointes sur le terrain pour
capturer le développement des tâches
assignées et les problèmes qui peuvent
survenir.

Aucune communication entre le
poste de chef de la brigade
d'entretien et le coordonnateur du
bureau informel du groupe de
nettoyage des installations

• Intégrer la position de coordinateur du
groupe de nettoyage sous la
responsabilité du chef de brigade.
• Organiser des réunions hebdomadaires
avec les différents postes de
coordination, répartir les tâches à
réaliser, les hiérarchiser et définir les
critères de collaboration entre les
différents groupes de travail.

Manque de planification et de
priorisation par le chef de la
brigade de maintenance.

• Planifier les tâches à développer en
fonction des objectifs à atteindre.
• Communiquer officiellement aux
travailleurs de la Brigade cette
planification et cette priorisation, ainsi
que les objectifs à atteindre.

Sous-utilisation de machines et
d'outils

• Organiser le parc de machines et
planifier le travail à faire avec les
machines et le personnel appropriés.

Manque de distribution du travail à
effectuer selon les critères de
redistribution des charges de
travail.

• Organiser le travail à effectuer en
fonction d'une répartition correcte des
charges de travail.
• Empêcher la planification du travail à
effectuer, l'alternance des tâches à
effectuer selon les critères de pénitence
et de pénalité de la même chose.

Mauvaise application des mesures
préventives

• Identifier les responsabilités en matière
de sécurité du travail
• Promouvoir une formation adéquate.
• Fournir les bons PEV.
• Assurer le respect des réglementations
en matière de santé et de sécurité au
travail.
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Compte tenu des fonctions
accumulées actuelles de
Coordination des travaux, les
services et l'urbanisme et les
techniques d'Architecte Technique /
Manager à la Brigade sont
réalisées de manière très éloignée
des réalités quotidiennes du
développement des tâches
confiées.

• Séparer en deux le poste actuel de
Coordinateur des travaux, services et
urbaniste / Technicien Architecte avec
des fonctions typiques d'un site
technique dans le domaine du territoire
et de l'urbanisme.

Ne convient pas pour le poste
actuel de chef de la brigade de
maintenance

• Changer le nom du site par le
coordonnateur des services et leur
responsabilité.
• Mettre à jour le site, avec un profil plus
technique.
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4 NOUVELLE GESTION DU SERVICE
Ensuite, je vais décrire le nouveau plan de gestion, en nommant les nouveaux emplois qui
composent le modèle de la brigade, ainsi que les objectifs spécifiques et les plans pour les
zones de travail découlant de la mise en œuvre des propositions acceptées par l'équipe
gouvernementale et Coordonnateur des travaux, des services et de l'urbanisme / Architecte
Technicien / à partir des considérations prises lors de l'analyse de la gestion précédente du
service.

4.1 Caractéristiques du nouveau service de travaux et d'entretien
Ensuite, je vais décrire les mesures correctives et les propositions afin de refléter la nouvelle
gestion du service:

4.1.1 Nouvel organigramme et nomination d'emplois
Le défaut de mettre à jour les fonctions de chef de brigade, ainsi que l'absence de procédures,
le travail manuel, des documents historiques du travail ... rendu nécessaire une redistribution
des charges de travail en chef de brigade, être en mesure de le libérer et donc d'entreprendre
ces nouvelles fonctions plus d'accords à sa fonction de coordinateur de l'ensemble de l'unité
opérationnelle des services de la Mairie de Lliça de Vall.
Le travail quotidien de l'ancien chef de brigade s'est soldé, au fil du temps, par un
dysfonctionnement de tâches très importantes, telles que la planification et la coordination du
travail à effectuer. La délégation d'une partie de ses fonctions, plus typique d'une petite
organisation (réparation et maintenance de machines, contrôle de matériel, transport de
machines, ...) est essentielle pour corriger ces dysfonctionnements. Pour tout cela, un nouveau
poste de chef d'équipe a été nommé avec les fonctions déléguées du poste de Chef de Brigade
et un autre du coordonnateur du nettoyage avec la fonction de gérer le groupe d'installations
de nettoyage. Ainsi, le nouvel organigramme des emplois est:

4.1.2 Division de service dans les zones ou les unités de gestion
Une autre mesure a consisté à diviser l'unité opérationnelle en différentes zones ou unités
opérationnelles afin d'être responsable d'un ensemble limité d'activités et non de l'activité dans
son ensemble. La division du travail crée des activités simplifiées qui peuvent être apprises et
complétées relativement rapidement.
Dans la nouvelle gestion de service, nous pouvons identifier trois groupes en fonction des
fonctions développées:
•

Unité de travail et de maintenance

Cette unité correspondrait à des emplois avec un certain degré de spécialisation (maçonnerie,
plomberie, conduite, serrurerie, peinture), à l'entretien des espaces publics, elle comprend tous
les services municipaux et les zones qui contribuent au développement de la municipalité,
petites actions de transformation urbaine, entretien des installations municipales.
•

Unité urbaine verte

Ce deuxième groupe, responsable de la gestion des espaces verts et des routes publiques, avec
le travail de jardinage et de nettoyage des routes, comprend la conservation des parcs, jardins
et espaces verts, la gestion des arbres routiers, ainsi que le nettoyage des rues et des places de
la municipalité.
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Unité de nettoyage de l'équipement

Un troisième groupe, qui constituerait le groupe de nettoyage de l'équipement, avec les
activités nécessaires pour pouvoir disposer des installations municipales pour son bon
fonctionnement, écoles, centre civique, mairie, tribunal, ...
Pour cette raison, j'ai proposé de changer les noms des emplois qui correspondraient à la
réalité des fonctions qui se développeraient.

4.1.3 Formalisation des emplois
Afin d'identifier les fonctions et les objectifs de chaque travailleur, j'ai trouvé nécessaire
d'effectuer et d'écrire les listes des nouveaux emplois. (annexe)
La description d'un lieu de travail permet de déterminer correctement la formation de
l'occupant et le programme de développement personnel au sein de l'organisation. Dans le
même temps, il déterminera également une définition exacte de la personne qui remplacera le
capital humain qui occupe un lieu de travail spécifique lorsque l'activité du travailleur titulaire
cesse, que ce soit pour cause de retraite ou pour toute autre cause.
J'ai fait une description du lieu de travail pour aider à déterminer quels facteurs rendront le
rendement de la même chose et de déterminer les exigences de la même chose.
La description des sites est le document qui recueille les informations obtenues grâce à
l'analyse, avec le contenu du site reflété, ainsi que les responsabilités et les devoirs inhérents à
celui-ci.
A travers l'analyse et la description des lieux, nous avons réussi à situer la place dans
l'organisation, à décrire sa mission, ses principales fonctions et tâches nécessaires à
l'accomplissement complet de ces fonctions. Selon les besoins, cette structure minimale peut
être complétée par des sections relatives à la sécurité et aux moyens de protection du lieu de
travail, aux relations internes, au profil professionnel idéal de la personne qui devrait occuper
le lieu.

4.1.4 Gestion de l'unité de travaux et de maintenance
La réalisation d’une maintenance complète de la voie publique et des installations est
présentée comme une tâche très complexe dans laquelle une planification et un contrôle
corrects sont essentiels pour réaliser un travail efficace, de sorte que ce projet vise à
rechercher des actions et Méthodes qui facilitent le travail de ce domaine. Nous partons d'une
situation dans laquelle deux types de maintenance vont être présentés:
MAINTENANCE PRÉVENTIVE
Ensemble d'inspections périodiques (planifiées) de l'équipement et de l'équipement,
nécessaires pour faire face à des défaillances qui peuvent être d'une importance vitale dans le
fonctionnement des installations. Le but de ces travaux est de prévoir la décision avant qu'elle
n'arrive et d'éliminer ses causes potentielles, avec lesquelles nous obtiendrons un meilleur état
du bâtiment à maintenance.
La gestion du conseil municipal sur ces travaux avant d'appliquer les mesures qui seront
exposées dans le projet, était totalement différente. Ce qui suit montrera différents points où la
façon de travailler précédemment effectuée pour gérer la maintenance préventive sera
visualisée:
• Aucune programmation adéquate n'était disponible lorsque les dates établies
pour la conduite des inspections préventives étaient visualisées. La
maintenance préventive n'était pas contrôlée correctement, le chef de brigade
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se rappelant de lui-même quand chaque examen devait être effectué, ce qui
occasionnait parfois la responsabilité de devoir se souvenir du devoir. effectuer
la maintenance.
• Aucun modèle établi n'était disponible pour effectuer les révisions. Le
responsable de la maintenance a utilisé des modèles créés par d'autres sociétés
ou d'autres services, sans suivre aucun type de format.
Bref, la méthode de travail établie était que le chef de la brigade de maintenance planifiait et
organisait le travail à court terme, sans avoir aucun moyen de soutien informatique qui
l'aiderait à faire une programmation optimale. Il y avait aussi un programme établi qui fixait
les étapes et les lignes directrices à suivre dans ce type d'entretien, simplement la personne
responsable s'adaptait à chaque situation et le travail était effectué en fonction des besoins qui
étaient présentés en tout temps.
Ce projet présente un programme de maintenance préventive pour changer le mode de travail,
essayer de résoudre les problèmes décrits ci-dessus et être plus efficace. Les étapes à suivre
pour effectuer ce type de maintenance seront les suivantes:
1. Programmation de la maintenance préventive.
2. Planification des révisions préventives.
3. Exécution des contrôles préventifs.
4. Préparation des rapports d'examen préventif.
5. Modifier les chiffres pour les déficiences détectées.
6. Modification des déficiences détectées.
Entre autres, il y a une maintenance préventive des bâtiments municipaux qui font partie du
patrimoine des installations sur les systèmes structurels, les bâtiments couverts, les enceintes
extérieures, les finitions intérieures, les installations de climatisation, les centrales à basse
tension, les centres de transformation , de protection contre les incendies, les éclairs et tous les
éléments qui affectent la sécurité ou qui doivent être révisés périodiquement conformément à
la réglementation.
PROGRAMMATION :
La première étape de l'établissement d'un programme de maintenance préventive consiste à le
programmer. Selon le type d'installation, le chef de brigade établira les dates d'exécution, la
périodicité des révisions, l'affectation des travailleurs, etc.
-Périodicité des révisions: La périodicité des inspections préventives sera étudiée dans chaque
cas et fixera les dates d'exécution dans tous les centres entretenus.
-Nombre d'employés: Selon le type d'installation, les conditions et les dimensions, le chef de
brigade assignera le nombre de travailleurs nécessaires pour effectuer l'examen préventif.
-Profil du travailleur: Le profil professionnel du travailleur sera un fait important à garder à
l'esprit lors de l'affectation des travailleurs à des révisions préventives. Ils seront choisis en
fonction du type d'installation à entretenir.
-Heures de travail: Une prévision des heures de travail sera effectuée dans chacune des revues
à effectuer, en tenant compte des dimensions et des difficultés pouvant survenir dans chacun
des centres.
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PLANIFICATION :
Une fois le programme de maintenance préventive terminé, les tâches à effectuer seront
exécutées. Pour cela, nous allons créer des modèles dans lesquels visualiser les opérations à
effectuer. Ces modèles serviront de "guide" pour les opérateurs lorsqu'ils effectuent un travail
préventif. Ceux-ci, il vous suffit de suivre les étapes du document, en remplissant tous les
champs du modèle. Ces cartes servent également de documents de planification, simplifier et
clarifier les mesures à prendre par les opérateurs lors de l'examen facilitera la compréhension
de la charge ultérieure de maintenance sur les actions entreprises et créer une archive
historique peut être normalisée pour servir à étudier, évaluer et améliorer les actions
préventives
En résumé, ces modèles offriront les avantages suivants:
-Document physique pour visualiser les tâches établies.
-Utilisation comme un chemin de travail pour les opérateurs pendant le travail de précaution.
-Document physique à travers lequel le chef de maintenance visualise les résultats de
maintenance préventive.
-Document par lequel le rapport final sera adapté à tout besoin.
-Recommander l'historique des actions préventives.
L'annexe montre différents modèles réalisés pour effectuer la maintenance préventive de
différents types d'installations (annexe)
Le chef de la brigade utilisera la programmation effectuée pour planifier chaque tâche de
prévention, en observant combien de travailleurs et combien d'heures seront nécessaires pour
accomplir chacune des tâches. Cela devra combiner de la manière la plus efficace l'allocation
des opérateurs, car elle sera la clé de la meilleure gestion du service.
EXÉCUTION
Une fois la programmation et la planification de la maintenance préventive effectuées,
l'exécution sera effectuée. Pour ce faire, il doit être affecté aux bons opérateurs en fonction du
type de maintenance à effectuer.
Une fois les travailleurs assignés, l'équipement nécessaire et la «feuille de route» (modèle
correspondant au type de maintenance vu ci-dessus) seront fournis. Les opérateurs
effectueront les actions indiquées dans le modèle et seront remplis en fonction des résultats
obtenus dans la révision. De cette façon, une partie effectuera la revue préventive et de l'autre,
nous aurons un document physique dans lequel les résultats des opérations effectuées seront
affichés. Par la suite, le modèle complété par les opérateurs servira à compléter le rapport
final.
RAPPORT PREVENTIF
Une fois l'examen préventif effectué, la prochaine étape consistera à recueillir toutes les
données obtenues et à préparer un rapport. En cela, il montrera les résultats des différentes
actions préventives réalisées, en visualisant l'état actuel de l'installation et en mettant en
évidence les déficiences constatées.
Pour l'exécution du rapport, le même modèle est utilisé comme "fiche d'inspection" dans
l'exécution de la maintenance préventive, ce qui accélérera considérablement la préparation
du rapport, puisque Il vous suffit d'informatiser avec un langage plus technique et plus lisible
l'écrit à la main pour les travailleurs dans le modèle. De cette façon, nous allons réaliser une
économie importante de temps de travail pour le chef de la brigade.
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CORRECTION DES DÉFICIENCES:
En plus de fournir un rapport sur l'examen préventif, vous devrez également fournir un budget
pour corriger les lacunes constatées.
Ce budget reflètera les opérations nécessaires pour corriger les défauts et laisser les
installations en parfait état. Un modèle sera créé qui servira de base pour réaliser tous les
budgets nécessaires (à la fois pour la maintenance corrective et préventive), facilitant la
génération de ceux-ci.
CONCLUSIONS:
Une situation a été présentée dans laquelle le conseil municipal doit s'occuper de la
maintenance préventif de diverses installations. Pour cela, les besoins de réalisation de ces
études ont été étudiés et un programme de maintenance préventive a été développé, qui sera
utilisé pour réaliser ces tâches de manière programmée, efficace et flexible.
Le programme établit une méthode de travail applicable à tous les types d'installations. La
méthode est basée sur la création et le suivi d'une série de modèles (fiches d'inspection) qui
serviront les deux opérateurs, en tant que chef de la brigade (au moment du rapport final). Ces
modèles offriront des économies significatives en termes de temps de travail et de clarté des
informations, qui sont vitales pour l'efficacité et la maintenance préventive optimale.
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