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Memòria 2016 empresa Mixta: Vic Verd, S.L.  

Durant el 2016 s’ha portat a terme el sisè 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: 620.534 m2 de praderies, 150.750m2 

de gespes amb sistema de reg, 83.351 m2 de saulons, 1.811 m2 de graves, 9.540 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 2016 

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 

Tanca vegetal Guàrdia Urbana* 

Parterre Osonament* 

Enjardinament parc de Santi Ylla Ylla* 

Parc de MªÀngels Anglada* 

 

(*) Espais afegits durant l’any 2016 
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Com en la pràctica totalitat de Catalunya, l’any 2016 va ser un any càlid i sec a la ciutat de Vic. La 

precipitació acumulada queda maquillada per algun episodi intens, però en global ha estat el cinquè any 

més càlid des de 1950, i la precipitació acumulada no ha arribat al 90% de la mitjana. Aquesta combinació 

ha obligat a haver de fer un seguiment i una gestió molt acurada tant als espais verds 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. Els problemes de gestió que hem tingut amb el reg telemàtic no ens hi ha ajudat gens. 
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S’ha realitzat per sisè any consecutiu el control biològic de plagues que afecten l’arbrat, bàsicament el 

pugó, en els següents carrers:  

 

 c/Jacint Verdaguer 

 Rambla Sant Domènec  

 Plaça dels Sants Màrtirs  

 c/Pare Gallissà  

 c/Mossèn Josep Gudiol  

 Zona Sucre 

 c/Enric Prat de la Riba 

 Av Països Catalans 

 

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. 

Com a tècnica complementària de control de plagues, s’han realitzat tractaments amb endoteràpia en llocs 

on en anys anteriors el control biològic no havia estat eficaç, o per actuar contra plagues per les que no hi 

ha un paràsit efectiu. Aquests tractaments s’han fet al c/Bisbe Morgades, al Passeig Pep Ventura i a tots els 

xiprers de la ciutat de Vic. 

Com s’anunciava en un punt anterior, hem tingut veritables problemes amb els programadors de reg 

telemàtic. L’any passat es va aturar la compra de nous dispositius per l’aparició sobtada d’errors a l’hora de 

comunicar-se. I aquest any la cosa ha anat a més, fins al punt que la majoria d’aparells s’han hagut de 

substituir per programadors automàtics convencionals, a l’espera de conèixer quina decisió es pren 

respecte a la possibilitat de provar un altre proveïdor. 

 

Ha estat un any marcat també per la reducció en l’ús del glifosat com a herbicida.  Aquest fet, combinat 

amb l’absència d’una tècnica alternativa contrastada en el mercat, ha dificultat molt el control de les males 

herbes, ja que amb la mateixa dotació de personal, i únicament amb mitjans manuals, ha calgut fer front a 

no menys del 33% de les superfícies en les que abans es feia tractament químic. 

 

Durant l’any 2016, es van plantar 308 nous arbres, de 36 espècies diferents. Sumats als que s’havien plantat 

l’any anterior, van ser 635 els que es van estar regant setmanalment per afavorir-ne la implantació. Aquests 

arbres ocupen ubicacions de pràcticament tota la ciutat, ja que estan plantats en 119 llocs diferents. No 

s’inclouen en aquest recompte els de la Rambla Hospital, que  anaven a càrrec de l’empresa adjudicatària.  

 

Finalment, apuntar que el 2016 ha estat un any en el que s’han fet algunes obres de rellevància dins el que 

seria l’espai verd a la ciutat de Vic. La de més envergadura, l’enjardinament de la làmina d’aigua del parc de 

Santi Ylla Ylla, en la que es van plantar més de 3.000 ut de diferents espècies arbustives.  El trasplantaments 

dels arbres de la Rambla Hospital, el nou parterre del parc Mª Àngels Anglada, o la nova tanca vegetal a la 

zona de la Guàrdia Urbana, en serien altres exemples. 
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Recollida de vidre cartró i andròmines 

 

Durant el 2016 s’han recollit: 

Voluminosos  288.780 kgs (dels quals 14.458 kgs s’han recuperat) 

Vidre comercial    86.420 kgs 

Vidre contenidor 847.760 kgs 

Cartró   308.380 kgs 

 

La recollida de voluminosos ha augmentat considerablement, però cal remarcar que darrerament se’n 

recullen molts sense previ avís. Seria aconsellable una campanya per donar a conèixer millor el servei. 

 

El vidre comercial ha disminuït 6.200 Kgs respecte el 2015, mentre que el vidre dels contenidors s’ha 

mantingut. 

El cartró ha augmentat 13.840 kgs respecte el 2015. 

 

Pel que fa als sinistres de contenidors iglú, hi ha hagut 2 contenidors cremats  (un a Sant Llatzer i un a 

C/Teodoro Mas). 

 

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 2016: 

- S’ha facilitat feina a 22 persones amb discapacitat (19 de les quals tenen servei d’Usap). 

 

Les categories del personal han estat: 

  Jardineria  Recollida 

Encarregat  1   1 

Oficial   8 

Auxiliar   4    

Peó   19   2 

Total   32   3 35 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 
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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).  


