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Memòria	  2015	  empresa	  Mixta:	  Vic	  Verd,	  S.L.	  	  

Durant	  el	  2015	  s’ha	  portat	  a	  terme	  el	  cinquè	  cicle	  operatiu	  de	  Vic	  Verd,	  entitat	  que	  realitza	  el	  manteniment	  
de	  les	  zones	  verdes,	  jardineria,	  recollida	  de	  vidre,	  cartró	  i	  andròmines.	  	  

	  

Manteniment	  de	  zones	  verdes	  i	  jardineria	  
	  
L’extensió	  d’espai	  verd	  que	  actualment	  se’n	   fa	  el	  manteniment	  és	  de:	  649.512	  m2	  de	  praderies,	  121.772	  

m2	  de	   gespes	   amb	   sistema	  de	   reg,	   83.351	  m2	  de	   saulons,	   1.811	  m2	  de	   graves,	   8.755	  m2	  de	   zones	   amb	  
plantes	  i	  arbusts,	  21.811	  arbres.	  	  

	  
A	  més	  de	  complir	  els	  objectius	  de	  producció	  en	  base	  a	  la	  superfície	  anterior,	  s’han	  ampliat	  les	  zones	  noves	  
utilitzant	  els	  recursos	  ja	  existents:	  	  

	  

Del	  2011	  al	  2015	  
Zones	  

Can	  Pau	  Raba	  
Plaça	  Antoni	  Gaudí	  
Zona	  verda	  davant	  Atlàntida	  
Muntanya	  darrera	  cementiri	  municipal	  
Zona	  verda	  Farinera	  Catalana	  
Parterre	  VIT	  
Rotonda	  Pol.	  Ind.	  Malloles	  
Horts	  municipals	  i	  Arboretum	  
Jardí	  casa	  Convalescència	  
Instal·∙lació	  jardineres	  penjants	  
Aparcament	  C/	  Mossèn	  Jaume	  Mogosa	  
Parterre	  Rambla	  Montcada	  
Camí	  del	  Gurri	  (Tram	  Font	  del	  Cantarell)	  
Zona	  verda	  Pla	  Parcial	  Josep	  Mª	  Sert	  
Connexió	  c/Torelló	  amb	  el	  Pol.	  Ind.	  Malloles	  
Arbrat	  c/Pellaire	  Dolcet	  
Camí	  Gurri	  tram	  Polígon	  Industrial	  Malloles	  
Camí	  Gurri	  tram	  aiguabarreig	  Santa	  Eugènia	  
Rotonda	  escola	  Andersen	  
Escocell	  continu	  carrer	  del	  Remei	  
Rotonda	  carrer	  Sant	  Jaume	  

	  
Enguany	  s’han	  incrementat	  en	  25	  ut	  les	  jardineres	  que	  s’han	  de	  mantenir,	  i	  s’ha	  donat	  suport	  a	  les	  feines	  de	  
manteniment	  que	  es	   realitzen	  amb	  el	  personal	  de	   la	  brigada	  municipal	  als	  polígons,	  horts	  municipals	  del	  

c/Joan	  de	  Serrallonga,	  i	  a	  la	  Guixa.	  Per	  encàrrec	  de	  l’Ajuntament,	  també	  es	  van	  desbrossar	  subsidiàriament	  
alguns	  terrenys	  del	  Pla	  parcial	  del	  Nadal.	  
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Com	  en	  la	  pràctica	  totalitat	  de	  Catalunya,	  l’any	  2015	  ha	  estat	  un	  any	  sec	  a	  la	  ciutat	  de	  Vic.	  La	  precipitació	  

acumulada	  ha	  estat	   inferior	  als	   	  550	   	  l/m2,	  cosa	  que	  ha	  obligat	  a	  haver	  de	  fer	  un	  seguiment	   i	  gestió	  molt	  
acurada	  tant	  als	  espais	  verds	  i	  com	  a	  la	  vegetació	  plantada,	  incrementant	  les	  freqüències	  de	  reg	  i	  regulant	  
l’altura	  de	  tall	  en	  les	  gespes	  en	  el	  períodes	  de	  màxima	  insolació.	  

	  

De	  la	  mateixa	  manera,	  la	  temperatura	  mitjana	  durant	  el	  2015	  també	  va	  ser	  més	  alta	  que	  el	  2014,	  vivint	  un	  
episodi	  excepcional	  durant	  el	  mes	  de	  juliol,	  en	  el	  que	  la	  temperatura	  mitjana	  va	  ser	  més	  de	  3ºC	  superior	  a	  
l’habitual,	  cosa	  que	  també	  va	  tenir	  gran	  influència	  en	  el	  manteniment	  de	  la	  jardineria	  de	  la	  ciutat.	  	  

	  



4	  
	  

S’ha	  realitzat,	  per	  cinquè	  any	  consecutiu,	  el	  control	  biològic	  de	  plagues	  que	  afecten	  l’arbrat,	  bàsicament	  el	  

pugó	  als	   carrers:	   Jacint	  Verdaguer,	  Bisbe	  Morgades,	  Rambla	  Hospital,	  Rambla	  Sant	  Domènech,	  Plaça	  dels	  
Sants	  Màrtirs,	  Pare	  Gallissà,	  Mossèn	  Josep	  Gudiol,	  Zona	  Sucre,	  Historiador	  Ramon	  d’Abadal	  i	  Vinyals,	  i	  per	  
primera	  vegada,	  també	  als	  til·∙lers	  del	  c/Enric	  Prat	  de	  la	  Riba.	  La	  tasca	  ha	  consistit	  en	  alliberar	  insectes	  que	  

actuen	  contra	  el	  pugó	  com	  el	  depredador	  Adalia	  bipunctata,	  un	  coleòpter	  que	  genera	  unes	  larves	  capaces	  
de	  depredar	  uns	  100	  individus	  de	  pugó	  al	  dia.	  I	  el	  paràsit	  Aphidius	  colemani,	  un	  himenòpter	  que	  diposita	  els	  
ous	  	  a	  l’interior	  del	  pugó.	  	  

	  
Tot	   i	   que	   els	   resultats	   no	   són	   tan	   ràpids	   com	   l’aplicació	   de	   productes	   fitosanitaris,	   el	   control	   biològic	  
d’aquest	  tipus	  de	  plagues	  ofereix	  avantatges	  importants	  a	  nivell	  mediambiental	  i	  sanitari.	  

S’ha	   continuat	   amb	   la	   implantació	   de	   programadors	   de	   reg	   controlats	   telemàticament,	   ampliant-‐ho	   a	   la	  

Bassa	  dels	  Germans	  Maristes,	  Rotonda	  de	  Sant	  Llàtzer,	  Parc	  c/Segimon	  Serrallonga,	  parc	  de	  l’Olivera,	  parc	  
de	  l’Ordi	  i	  parc	  de	  Santa	  Clara	  Vella.	  Tot	  i	  que	  per	  problemes	  de	  comunicació	  amb	  les	  targetes	  mòbils	  dels	  
programadors,	  aquest	  any	  el	   funcionament	  no	  ha	  estat	   l’esperat,	   i	  de	  moment	  s’ha	  aturat	   l’adquisició	  de	  

nous	  dispositius.	  
	  

Recollida	  de	  vidre	  cartró	  i	  andròmines	  
	  

Durant	  el	  2015	  s’han	  recollit:	  
Voluminosos	   	   257.320	  kgs	  (dels	  quals	  14.373	  kgs	  s’han	  recuperat)	  
Vidre	  comercial	  	   	  	  92.620	  kgs	  

Vidre	  contenidor	   844.600	  kgs	  
Cartró	   	   	   294.540	  kgs	  
	  

Hi	  ha	  un	  increment	  significatiu	  del	  vidre	  de	  contenidor	  en	  65.000	  kgs	  respecte	  l’any	  anterior	  i	  una	  
disminució	  del	  vidre	  comercial	  en	  3.260	  Kgs.	  
S’ha	  produït	  un	  augment	  dels	  bars	  del	  casc	  antic	  amb	  la	  recollida	  de	  cartró.	  Es	  fa	  amb	  el	  Piaggio,	  ja	  que	  es	  

necessita	  un	  vehicle	  petit,	  això	  suposo	  un	  increment	  de	  combustible	  i	  personal.	  
Cal	  remarcar	  degut	  a	  les	  terrasses	  l’increment	  de	  servei	  d’una	  persona	  de	  juny	  a	  desembre	  (Plaça	  Pes,	  Plaça	  
Major,	  Passeig,	  C/	  Manlleu,	  C/	  Gurb	  i	  Plaça	  Paradís).	  

	  
Pel	  que	  fa	  als	  sinistres	  de	  contenidors	  iglú	  n’hi	  ha	  hagut	  quatre	  i	  dos	  de	  suprimits:	  	  

	   	   	  
Sinistres	  per	  cable	  trencat:	  	  
-‐Plaça	  Osona	  

-‐Canigó	  
-‐Bisbe	  Font	  Andreu	  
-‐Plaça	  del	  pes	  

	   	   	  
Suprimits:	  
-‐Carrefour	  

-‐Germanetes	  
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Durant	  aquest	  any	  s’ha	  portat	  a	  terme	  la	  neteja	  de	  grafits	  dels	  contenidors	  de	  vidre	  a	  gran	  part	  de	  la	  ciutat.	  

S’han	  reparat	  i	  pintat	  8	  contenidors	  iglú	  de	  polièster	  	  i	  25	  contenidors	  iglú	  standard.	  

	  
També	  s’han	  realitzat	  les	  revisions	  (cada	  mes)	  i	  els	  buidatges	  (cada	  tres	  mesos	  aproximadament)	  de	  les	  mini	  

deixalleries	  de	  Blipvert:	  
	   17/03/15:	   50	  kgs	  piles	  –	  7	  kgs	  fluorescents	  –	  7	  kgs	  electrònica	  

	   02/06/15:	   52	  kgs	  piles	  –	  8	  kgs	  fluorescents	  –	  2	  kgs	  electrònica-‐3	  toners	  
	   11/08/15	   40	  kgs	  piles	  
	   18/11/15	   95	  kgs	  piles	  –	  10	  kgs	  fluorescents	  –	  15	  kgs	  electrònica	  

	  
Unitat	  de	  suport	  a	  l’Autonomia	  Personal	  (USAP)	  
	  

Des	  de	  la	  Unitat	  de	  suport	  a	  l’Autonomia	  Personal	  (USAP)	  s’han	  treballat	  els	  objectius	  socials	  encaminats	  a	  
facilitar	   els	   recursos	   i	   suports	   necessaris	   per	   tal	   que	   la	   persona	   amb	   discapacitat	   realitzi	   una	   feina	  
remunerada	  amb	  satisfacció	   i	   amb	  unes	  condicions	   laborals	  adequades.	  S’ha	  vetllat	   també	  per	  assolir	  un	  

ajustament	  personal	  i	  social	  adequat	  i	  millorar	  progressivament	  la	  seva	  qualitat	  de	  vida.	  
	  
Per	  poder	  aconseguir	  una	  integració	  sociolaboral	  més	  plena	  de	  les	  persones	  amb	  discapacitat	  intel·∙lectual,	  

és	  bàsic	  un	  contracte	  laboral	  estable	  i	  amb	  continuïtat,	  per	  poder	  treballar	  amb	  la	  persona	  altres	  àrees	  de	  la	  
seva	  conducta	  adaptativa.	  	  	  
	  

Política	  de	  personal	  
	  
Durant	  el	  2015:	  

-‐ S’ha	  facilitat	  feina	  a	  19	  persones	  amb	  discapacitat	  (17	  de	  les	  quals	  tenen	  servei	  d’Usap).	  
	  
Les	  categories	  del	  personal	  han	  estat:	  

	   	   Jardineria	   	   Recollida	  
Encarregat	   	   1	   	   	   1	  
Oficial	   	   	   5	  

Auxiliar	  	   	   3	   	   	   	  
Peó	   	   	   18	   	   	   2	  
Total	   	   	   27	   	   	   3	   30	  persones	  

	  
Manteniment	  de	  zones	  verdes	  i	  jardineria:	  
	  

La	  manera	  de	  treballar	  en	  jardineria	  és	  en	  format	  brigada.	  Cada	  brigada	  està	  formada	  per	  un	  cap	  d’equip	  i	  
entre	  tres	  i	  quatre	  peons.	  A	  nivell	  operatiu	  s’ha	  distribuït	  la	  feina	  en	  4	  zones,	  i	  cada	  zona	  té	  un	  equip	  
assignat.	  Un	  dels	  equips	  és	  responsable	  de	  la	  neteja	  dels	  saulons	  i	  desherbat	  dels	  escocells.	  Els	  auxiliars	  

recolzen	  els	  equips	  en	  tasques	  més	  específiques,	  un	  dels	  auxiliars	  és	  responsable	  de	  les	  jardineres.	  
	  
Sistema	  de	  Qualitat,	  prevenció	  i	  medi	  ambient	  	  

S’ha	  renovat	   les	  certificacions	  de	   les	  normes	  de	  Qualitat	  (ISO	  9001),	  Prevenció	  de	  Riscos	  (OHSAS	  18001)	   i	  
Medi	  Ambient	  (14001).	  	  


