Informe en relació a l’intercanvi de zones de neteja entre els contractes de neteja viària
i d’espais verds.
En el procés de preparació i aprovació dels nous plecs tècnics i administratius dels
contractes següents:
•
•

Neteja viària i recollida d’escombraries
Servei de neteja i conservació dels espais verds, fonts i àrees de jocs

Ha coincidit en el temps que es presentin i preparin els documents tècnics per a les noves
contractacions i lògicament s’han revisat i coordinat les actuacions que es realitzen a
l’espai públic de la ciutat, per part d’aquests importants serveis de manteniment i
conservació.
El contracte Serveis de neteja de la ciutat defineix a més del carres, places i avingudes de
la ciutat, un seguit d’espais anomenats mixtes per raó del seu ús i de les característiques
de la seva constitució.
I el contracte d’Espais Verds en el seu LOT 1 contempla: Labors de neteja i conservació
dels parcs de Lledoner, Ponent i Firal, escocells de vialitat i places toves de la ciutat, a
desenvolupar amb un projecte d'inserció laboral de persones amb discapacitat.
Per optimitzar els serveis de neteja i aconseguir major eficiència i eficàcia en els serveis,
s’ha avaluat com a molt convenient que la tipologia d’espais constituïts per zones mixtes
de places o espais de paviment de sauló, combinades amb zones de parterres verds o de
matolls verds , siguin realitzades per operacions de tipus més manual, atès que aquests
espais per la seva tipologia no permeten una correcta mecanització amb màquines
escombradores i a més cal combinar els treballs de neteja amb tasques de jardineria atès
que sovint les zones mixtes disposen d’aquesta barreja d’espais entre estada i espai verd.
La majoria d’aquests espais ja estan compresos en les previsions del lot 1 d’Espais Verds,
però encara per qüestions històriques, encara mancaven 4 zones d’aquesta tipologia , que
ara s’ha vist del tot necessari i convenient d’incloure en el plec del lot 1.
S’adjunta plànol de descripció i situació de les 4 zones mixtes que s’incorporen al
contracte del lot 1 d’Espais verds, el que acaba de conformar major coherència i eficiència
en la prestació del serveis dels dos contractes.

Ricard Ros
Cap de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
Granollers ,22 de febrer de 2021
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