
DESENVOLUPAMENT PLA DE TREBALL DURANT EL PERÍODE DE CONFINAMENT

Des del primer dia (16/03/2020) el servei  s'organitza immediatament, per poder treballar des de
casa i es facilita els equips informàtics portàtils i telèfons mòbils disponibles i es dona accés i tota
facilitat  a  les  xarxes municipals de dades,  programari  i  comunicacions per  tal  de  poder  seguir
desenvolupant els projectes, treballs tècnics i de gestió i l'atenció als ciutadans de la manera més
fluida i normal possible.

Durant tot aquest períodes s'ha fet el seguiment i donat resposta de les APQS i instàncies que han
entrat al servei, així com s'ha fet l'atenció telefònica que es venia fent de sempre, de tota aquells
temes relacionats i que depenen del nostre Servei.

S'ha fet un seguiment acurat de totes i cadascuna de les tasques fetes pel personal del servei que
treballa des de casa, com d'aquelles persones que treballen presencialment, tant del personal propi
com de les empreses concessionàries, amb l'objectiu de proporcionar els recursos necessaris i
facilitar al màxim la feina de totes les personen que presten servei a la ciutat.

El  nostre  servei  es  divideix  en  dues  seccions  molt  diferenciades,  la  que  s'ocupa  de  temes
mediambientals i la que gestiona els espais verds municipals.

Medi Ambient

• Continuïtat al desenvolupant dels projectes europeus en els quals hi participem en a 
condició de socis. Projecte EYES, THERMOS, CEMOWAS2, LIFE ALNUS, INTERLACE i 
FEDER Projecte de BioEnergia (xarxes de calor per biomassa). Presència a meeting i 
reunions de forma telemàtica.

• Les tasques relacionades s'han fet amb normalitat, les contractacions associades també, 
tret de les licitacions que han hagut d'esperar al període de suspensió i les reunions i 
jornades presencials que hi havia previstes fer entre socis s'han fet per videoconferència.

• A data d'avui totes les licitacions associades estan en curs. Licitació de l'obra de construcció
de la xarxa de calor Sud i la licitació del desplegament del pla de comunicació de l'operació 
Bioenergia, entre altres.

• S'ha seguit treballant en temes de qualitat de l'aire i soroll en especial durant el període de 
confinament amb el canvi que ha suposat la notable reducció del trànsit a la ciutat.

• S'ha reorganitzat els contractes de manteniment de la xarxa de calor Nord i de la instal·lació 
fotovoltaica de l'EMT.

• S'ha postposat a la tardor l'auditoria externa del sistema EMAS.

• S'ha deturat la producció d'aigua regenerada de can Cabanyes d'acord amb les disposicions
de les autoritats sanitàries.   

Espais Verds

Des del primer decret d'Alcaldia es va decretar que la neteja dels espais verds de la ciutat es
considerava un servei essencial i que calia que es seguís prestant en la mesura del possible.



Es deturava la resta de tasques de jardineria relacionades amb el manteniment del verd municipal,
plantacions, regs, l'esporga, segues i desherbatges, tractaments fitosanitaris, etc.

• Jardiners municipals

Tot el personal de la unitat de jardineria ha estat en plena disponibilitat per a qualsevol 
treball relacionat amb els espais verds que fos urgent d'atendre.

Un cop es va disposar dels EPI corresponents per fer front el risc de contagi, planificats i 
acordats amb el personal i la direcció els treballs a executar, es va posar en marxa un 
dispositiu per tal d'atendre les neteges dels espais verds de la zona centre de la ciutat i els 
parcs de Torras Villà, Congost, Firal i Fluvial. Es va posar especial atenció a les àrees 
d'esbarjo per a gossos, donat que durant el període de confinament estava permès treure el 
gos a passejar.

Durant les primeres setmanes aquestes neteges es van realitza un cop a la setmana i 
prèviament entre un dos dies abans es feia una inspecció de l'estat de les zones, per tal de 
planificar els treballs i prioritzar els espais amb més necessitat de neteja

 

• Empreses concessionàries

Amb les empreses concessionàries Fundació Viver de Bell-lloc (Cementiri i parc del Puig de 
Les Forques), la Fundació Vallès Oriental (parc del Ramassar) i OHL (la resta de barris i 
parcs de la ciutat i totes les àrees de jocs infantils), es va acordar (recollit en acta de 
reorganització del servei) una reorganització del servei, de manera que es van prestar uns 
serveis adequats a les circumstàncies i necessitats el moment, amb flexibilitat horària per 
actuar de forma immediata i on fes falta, o fins i tot fent tasques no previstes i però 
essencials en aquell moment moment, basades adreçades en la neteja dels espais verds i 
en la neteja, senyalització i desinfecció dels jocs infantils de la ciutat.

14 d'abril: El Servei de MAEV planteja al Servei de RRHH, la possibilitat i necessitat de considerar
essencial el poder atendre els espais verds i a l'arbrat quan a reg, desherbatge i segues de gespes i
prats, ja que es corre el risc de no poder recuperar o perdre part del patrimoni vegetal de la ciutat.

20 d'abril: S'autoritza a iniciar els treballs de jardineria relacionats amb el manteniment dels espais
verds i l'arbrat, en especial segues de gespes i prats i desherbatges dels escocells de la ciutat, així
com alguns treballs de poda.

• Un tècnic del Servei comença a realitzar treballs de inspecció a l'espai públic, per tal de 
recollir informació de l'estat del verd municipal per poder planificar i organitzar les tasques 
de manteniment que es posen en marxa, tant pel que fa a la unitat de jardineria municipal 
com de les empreses concessionàries.   

• Es notifica a les empreses que cal extremar al màxim les mesures de seguretat i prevenció 
davant la situació del COVID-19. Per aquest motiu, i atenent la sol·licitud del Servei de 
Prevenció municipal, se'ls demana que presentin el seu pla d’actuació, el procediment, o 
l’avaluació especifica en relació a la situació de covid-19, que expliciti les mesures 



específiques que han implantat per tal d'executar els treballs encarregats per l’Ajuntament 
de Granollers. 

• Entra a prestar servei l'empresa Verdmon, que s'encarrega del desherbatge dels escocells 
del barri de Tres Torres, Pla de Baix i Can Bassa i polígons de Can Muntanyola i Cal Gordi i 
Can Català, l'empresa Fundació Viver de Bell-lloc te cura del barri del Lledoner i Font Verda,
Can Gili i centre ciutat (juntament amb els jardiners municipals). En aquests moments ja 
gaire bé tots els escocells de la ciutat estan desherbats.

• També comencen els treballs de sega del parc Fluvial i dels aparcaments municipals.

20 d'abril: S'autoritza a treballar tots els dies de la setmana a tot el personal disponible (jardiners
municipals i concessionàries) aplicant tots els protocols de seguretat (ús d'EPIs, distanciament, ús
personalitzat  de  vehicles,  eines  i  maquinària,  separació  i  flexibilització  horària,  etc.)  i
progressivament durant tota la jornada laboral.

• Les neteges dels espais verds passen a realitzar-se dos cops entre setmana i els 
diumenges l'empresa OHL també realitza neteges dels parcs i jardins més freqüentats de la 
ciutat.

• Es planifica, amb l'empresa concessionària Ambientalia World SL, els treballs d'esporga en 
verd, que s'iniciaran durant els propers dies. 

• Han començat els treballs del reg de l'arbrat de recent plantació amb camió cisterna. 

• Durant aquest període s'ha fet seguiment i control de les xarxes de reg automatitzades dels 
parcs i jardins de la ciutat a través del sistema de telecontrol.

Jocs infantils

• El diumenge dia 15 de març es proposa i planifica l'edició de cartells de que no es permet 
utilitzar les àrees de jocs infantils i el dilluns 16 l'empresa OHL s'encarrega de que quedin 
totes les àrees senyalitzades (Info cartell adjunt).

• La setmana del 14 d'abril es fa una neteja a fons de tots els elements de joc de les àrees de 
jocs infantils i esportius (a l'espai públic) de la ciutat. La neteja amb aigua i detergent és 
suficient (segons Salut Pública) i fonamental en cas de voler fer una desinfecció posterior 
amb lleixiu.

• Entre el dia 23 i 24 d'abril es precinten totes les àrees de jocs infantils i esportius de l'espai 
públic ja que el Govern ha anunciat que la canalla en breu podrà sortir a passejar, però que 
no es podran utilitzar aquests jocs.

• A mesura que la gent ha anat podent sortir a l'espai públic, diàriament s'han anat repassant 
els precintes trencats de les àrees dels jocs que no s'han respectat.   

• L'equip mantenidor dels jocs infantils de l'empresa OHL està preparat i compta amb el 
material i maquinària necessaris per a poder fer una desinfecció immediata dels jocs 
infantils de la ciutat en el moment que es puguin tornar a utilitzar els jocs i es determini quan
fer el tractament.

Llacs i i fonts ornamentals



• Seguiment de les tasques de manteniment i control de la qualitat de l'aigua dels llacs i fonts 
ornamentals de la ciutat com a mesura higiènica essencial, per tal de mantenir una netedat 
d'aquestes aigües i instal·lacions.

• S'ha atès pel que fa referència a fonts i regs a les instruccions donades des del Servei de 
Salut Pública arran d'un brot de legionel·la que es va declarar el dia 29 d'abril, fins que ha 
estat controlat.

Horts municipals

• A partir de la setmana del 6 d'abril donat que el Govern de l'Estat autoritza l'anada a fer 
collites als horts, es senyalitzen els horts familiars municipals i es fa una nota de premsa 
donant indicació de les mesures que cal prendre per tal es pugui accedir als horts 
(document adjunt) 

Obres als espais verds

20 d'abril: Es reinicien les obres de millora i remodelació de diferents espais verds de la ciutat.

• Plantació de l'arbrat i reg automatitzat al carrer d'Enric Prat de la Riba

• Subministrament i instal·lació d'una àrea de jocs infantils a la plaça del Ciclista

• Arranjament dels camins del parc Fluvial

• Instal·lació d'un equip de filtratge de sorres a la planta de tractament d'aigua regenerada de 
Can Cabanyes

Medi Natural

• Atendre les incidències al medi natural que fan referència a caigudes d'arbres o branques 
que arran de les tempestes i aiguats que hi ha hagut durant aquest període.

• Un cop s'han pogut reprendre les obres a l'espai públic, un dels tècnics del servei ha estat 
fent treballs d'inspecció i de seguiment dels treballs de reparació del mur i consolidació dels 
marges del riu arran de la tempesta Glòria. 

• Control de la planta de producció i tractament de d'aigua regenerada de can Cabanyes, fins 
que es va deturar la producció.

• Control i seguiment del bon funcionament de la xarxa d'aigua no potable de la ciutat a partir 
del sistema de telecontrol per garantir-ne el seu subministrament.


