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1. Presentació
El Departament de Gestió de l’Espai Públic i d’Equipaments, és el Departament
encarregat del manteniment i conservació de l’espai públic, edificis i
dependències municipals per tal que aquests puguin ser utilitzats en condicions
òptimes. També té assumida la competència del desenvolupament del projecte
del Sistema d’Informació Geogràfica municipal en coordinació amb el
Departament d’Innovació i Qualitat. A més, col·labora amb el Departament de
Serveis Tècnics en la gestió i execució d’obres de millora i adequació de l’entorn
de l’espai públic. La seva seu està ubicada al Polígon industrial de la Flora i està
formada per 30 treballadors. El seu responsable polític és el regidor d’Espai
Públic i d’Equipaments, Sr. Iván Carreira, el Cap d’Àrea és en Josep Contreras,
i el seu responsable directe és en Miquel Carreño, Cap del Servei de
Manteniment de la Ciutat.
En aquesta memòria s’explicarà com es distribueixen els diferents treballadors i
quines són les seves tasques principals. També, de quins recursos disposa el
Departament.
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2. Estructura, organització i mitjans
2.1Competències i funcions
El Departament de Gestió de l’Espai Públic i d’Equipaments assumeix la
competència de la gestió, planificació, organització i execució del manteniment
i conservació dels espais públics i els edificis municipals amb mitjans propis i
recursos externs en cas de necessitat. Realitza el manteniment de les zones
verdes i arbrat del municipi, executa el manteniment i reparació de voreres,
carrers, enllumenat públic, places, parcs..., també fa el manteniment de les
infraestructures i edificis municipals, com l’Ajuntament, Casa de Cultura,
instal·lacions esportives, edificis escolars...
També porta a terme la planificació, gestió i execució del muntatge i desmuntatge
d’activitats (escenaris, taules, cadires...), instal·lacions especials (llums de
Nadal, banderoles...).
A més de les tasques esmentades anteriorment, el Departament, dins la oficina
tècnic-administrativa, adquireix les competències del desenvolupament de la
redacció del Plans de Manteniment dels edificis municipals, actualització de
l’inventari municipal de bens, elaboració i redacció del Catàleg de la Ciutat o la
implementació i desenvolupament del SIG Municipal(Sistema d’Informació GEO
referenciada). Aquest últim, es tracta d’un sistema informàtic el qual utilitzarem
per a la captura, integració, digitalització, anàlisi i la gestió de dades que ens
ajudarà en la presa de decisions permetent optimitzar els recursos i oferir un
millor servei a la població.
Tanmateix, en el transcurs d’aquest any, i degut a l’actual crisi sanitària
provocada per la pandèmia (COVID-19) el Departament ha tingut que assolir
moltes tasques, les quals no eren competència pròpia, de neteja i desinfecció de
diferents espais i edificis públics, així com la col·laboració en aspectes de suport
logístic transversal amb els diversos departaments de la organització municipal.
S’han executat tasques de transport i repartiment de diversos materials de
protecció individual i col·lectiva, material docent, material de primera necessitat,
etc.
Per últim, el Departament de Gestió de l’Espai Públic i d’Equipaments ha
col·laborat també durant el 2021, de forma transversal, amb el Departament de
Serveis Tècnics i Urbanisme en la finalització de diverses obres i la posta en
servei de nous edificis municipals com han estat la Piscina Municipal o la nova
caserna de la Policia Local.
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2.2Recursos materials
Els edificis municipals que fa servir el Departament de Gestió de l’Espai Públic i
d’Equipaments són els següents:
- Nau principal, Carrer de les illes número 3. Està dividida de la següent
manera.
o Recinte exterior edifici: acopi de material de construcció, sitja per
sal i magatzem de matèries perilloses.
o Planta Baixa: garatge, magatzem principal, taller de fusteria, taller
de manyeria, magatzem de jardineria, magatzem d’obres i serveis,
magatzem de petits estris, magatzem de senyalització viària i
serveis.
o Planta Primera: oficines, magatzem d’electricitat, vestuaris i
menjador.
- Nau de Vilapou, emmagatzematge de material.
- Nau Càtex Molí, on es guarden les carrosses que es fan servir a la
Cavalcada de Reis i a la Rua de Carnestoltes.
- Petits espais de gestió d’eines i materials (sota rampa Parc Municipal, sota
rampa Porxo Santa Oliva).
El Departament de Gestió de l’Espai Públic i d’Equipaments està format per 30
treballadors repartits de la següent manera:
- Cap del Servei de Manteniment de la Ciutat: 1 treballador.
- Unitat Administrativa:
1 treballador.
- Responsable de Magatzem:
1 treballador.
- Tècnic de Gestió d’Equipaments:
1 treballador.
- Tècnic mitjà Gestió d’Equipaments:
1 treballador.
- Operador SIG:
1 treballador.
- Fusteria:
1 treballador.
- Manyeria:
1 treballador.
- Serveis:
2 treballadors.
- Obres:
7 treballadors.
- Jardineria:
7 treballadors.
- Lampistes/Electricistes:
4 treballadors.
- Manteniment instal·lacions esportives:
2 treballadors.
La plantilla del Departament de Gestió de l’Espai Públic i d’Equipaments, es pot
veure augmentada per la contractació de Plans d’Ocupació (subvencionats per
el SOC) o contractació temporal. Aquests plans o contractacions temporals
acostumen a durar entre 6/12 mesos.
Com a departament col·laborador o que formen part de la Departament de Gestió
de l’Espai Públic i d’Equipaments de manera indirecta:
USV (Senyalització Viària)
2 treballadors.

El parc mòbil del Departament de Gestió de l’espai Públic i d’Equipaments
consta dels següents vehicles:
- Furgonetes de 2 places:
4 vehicles.
- Furgonetes de 5 places:
1 vehicle.
- Furgoneta elèctrica 5 places:
1 vehicle.
- Furgonetes de 7 places:
2 vehicles.
- Camió 3,5T:
3 vehicles.
- Camió amb cistella elevadora
2 vehicles.
- Camió grua:
1 vehicle.
- Dúmper:
3 vehicles.
- Dúmper hidràulic:
1 vehicle.
- Carretó elevador:
1 vehicle.
- APE:
1 vehicle.
Els vehicles estan assignats a un treballador i unitat operativa, però segons les
necessitats del servei poden intercanviar-los.
A l’Oficina Administrativa, disposen dels recursos informàtics bàsics (Microsoft
Office), una aplicació web per recollir les incidències a la via pública que
comuniquen els habitants del municipi directament (Línia Verda), una aplicació
web per a la gestió de les ordres de treball i magatzem (Ingrid), eines
informàtiques necessàries per desenvolupar el projecte SIG (QGIS, pgAdmin,
enMapa).
El Departament de Gestió de l’espai Públic i d’Equipaments disposa d’un
generador de 80KW, que es fa servir als esdeveniments, a més d’altres més
petits que es fan servir per poder utilitzar les eines al carrer. Tanmateix el
generador de 80 KW resta com a equip electrogen d’emergència en cas de ser
necessari per dotar algun equipament. (Policia Local, Servidors Centrals de la
Casa de Cultura, etc. )
Les unitats operatives de Fusteria i Manyeria disposen de tallers equipats.
El unitat d’Obres i Serveis disposa de martells elèctrics, moladores elèctriques,
trepants elèctrics i a bateria. A part de les eines manuals més usuals.
La unitat de Jardineria, disposa de les següents màquines a motor: tallagespes,
desbrossadores, talla bardisses, moto serres, bufadors i un fumigador. A part de
les eines manuals més usuals.

2.3Seus, adreces i telèfons
El Departament de Gestió de l’Espai Públic i d’Equipaments es centralitza en una
nau situada al Carrer de les Illes número 3, Polígon Industrial La Flora Fou, Olesa
de Montserrat.
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Els telèfons de contacte són els següents:
Telèfon Ajuntament:
93-778-00-50
Extensions:
Cap del Servei de Manteniment de la Ciutat:
3800
Tècnic de Gestió d’Equipaments:
3801
Tècnic mitjà de Gestió d’Equipaments:
3802
Administratiu:
3808
Operador SIG/Guia de natura:
3810
Els correus electrònics són:

brigada@olesademontserrat.cat
obresiserveis@olesademontserrat.cat
serveisimuntatges@olesademontserrat.cat
sig@olesademontserrat.cat
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3. Activitats realitzades
3.1Obres
3.1.1 Descripció
La unitat operativa d’Obres realitza tasques com: construcció de petits projectes
d’obra civil; construcció i reparació de voreres, guals, escocells, passos de
vianants, reparacions en paviments d’aglomerat asfàltic, passos adaptats,
treballs de pintura tant exterior com interior, treballs del ram de paleta en
manteniment d’edificis municipals (reparació de paviments, enrajolats,
manteniment de cobertes)
La unitat operativa d’Obres i Serveis s’acull a una planificació anual d’actuacions
programades en els diversos barris del municipi. Aquesta té caràcter mensual, i
es destinen a realitzar tasques correctives i preventives intensives en els
diferents barris. Tot i aquesta planificació, es dona prioritat a aquelles tasques
correctives que representin un perill per la ciutadania o usuaris d’instal·lacions
municipals.
Tanmateix, aquesta planificació s’ha vist alterada a conseqüència de la
reorganització de les tasques del servei per poder centrar esforços en tasques
directament relacionades amb mesures de contingència enfront l’actual crisi
sanitària.
3.1.2 Resultats
L’any 2021 s’ha tancat amb 456 Ordres de Treball (OT’s) realitzades
corresponents a obres i 84 OT realitzades corresponents a treballs de pintura.
El grau d’acompliment d’incidències resoltes, respecte a les incidències
generades ha estat del 74,8%
El grau d’acompliment en l’execució de tasques programades segons el pla
d’actuació a barris ha estat del 25% aproximadament.
El grau d’acompliment en tasques programades i planificades en quant a
execució de passos de vianants adaptats ha estat del 100% dels que s’havien
planificat. (19 passos de vianants adaptats).
El grau d’acompliment en el projecte de reposició de la senyalètica vertical en
parcs i jardins en zones urbanes ha estat del 100%, ja que no s’ha impulsat els
contracte de subministrament per a la instal·lació i reposició de les senyals.

El grau d’acompliment en les obres contractades per a empreses externes en
quant a tasques de suport en el manteniment i conservació de la via pública i
edificis municipals ha estat del 100%
Altres tasques de revisió, inspecció i manteniment puntual han estat centrades
en:
•
•

Inspecció, revisió i reparacions puntuals del paviment d’aglomerat asfàltic
320000m2 aproximadament
Treballs de manteniment integral del ferm de diverses zones dels vials al
municipi 2.648,25 m2

3.1.3 Costos
L’import total de les obres encarregades i supervisades pel nostre Departament
corresponents al manteniment, conservació i millora del municipi, ascendeix a
314.041,70 €.

3.2Fusteria
3.2.1 Descripció
La unitat operativa de Fusteria realitza tasques com: fabricació, muntatge i
reparació de mobiliari d’oficina; fabricació de mobiliari especial; reparació de
mobiliari urbà; muntatge i reparació de mobiliari de parcs infantils; manteniment
d’edificis municipals...

3.2.2 Resultats
L’any 2021 s’ha tancat amb 257 OT, per tant el grau d’acompliment ha estat del
91,4% respecte a les incidències que s’han generat i queden pendents de
resolució.
Per altra banda, des de el mes de gener el fuster executa els treballs de
manteniment mensuals preventius i correctius de les zones de jocs infantils del
municipi, en col·laboració amb la unitat de manyeria. El grau d’acompliment
d’aquestes tasques ha estat del 83,3% segons la planificació prevista, degut a
que l’operari fuster ha causat baixa durant els mesos de novembre i desembre,
assumint les tasques integrals de manteniment l’operari de manyeria. (1
actuació/mes amb el resultat de 10 actuacions anuals en les 29 zones de
parcs infantils que hi ha al municipi)
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3.2.3 Costos
L’import total dels subministraments de materials específics de fusteria per tal
que els fuster municipal pugui portar a terme les diferents tasques de fusteria de
les infraestructures municipals ascendeix a 9.717,44 €.

3.3Electricitat i Lampisteria
3.3.1 Descripció
La unitat operativa d’electricitat i lampisteria realitza tasques com: instal·lació,
manteniment i conservació de l’enllumenat públic; manteniment d’instal·lacions
d’edificis municipals i altres instal·lacions.

3.3.2 Resultats
L’any 2021 s’ha tancat amb 756 OT realitzades, a més de les diferents
col·laboracions amb la unitat de Serveis per el muntatge i desmuntatge
d’activitats.
El grau d’acompliment de les tasques programades envers les incidències que
s’han generat ha estat del 81,4% .
El grau d’acompliment en quant al projecte de reposició dels conductors de
l’enllumenat públic en el barri de Les Planes ha estat del 0%, ja que no s’ha
impulsat l’estudi i memòria per a la renovació dels circuits i conductors.
El grau d’acompliment en les obres contractades per a empreses externes en
quant a tasques de suport en el manteniment i conservació de tasques
d’electricitat i lampisteria programades en la via pública i edificis municipals ha
estat del 100%
La unitat operativa d’Electricitat també ha participat en la revisió, inspecció
control i manteniment del sistema d’enllumenat públic:
•
•

Manteniment i conservació dels punts de llum del municipi
3369 punts de llum
Manteniment i conservació dels quadres de protecció i maniobra del
municipi 57 quadres

3.3.3 Costos
L’import total dels diferents subministraments específics de material elèctric i
lampisteria per tal que els operaris electricistes puguin portar a terme les
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diferents tasques de manteniment a les infraestructures municipals ascendeix a
82.837,54 €.

3.4Jardineria
3.4.1 Descripció
El Departament de Jardineria realitza tasques com: manteniment de les zones
verdes i parcs del municipi; gestió, control i supervisió de la poda de l’arbrat
municipal (el 80% ho realitza una empresa externa).

3.4.2 Resultats
L’any 2021 s’ha tancat amb 153 OT realitzades (mesures correctives), a més del
manteniment preventiu, que no està contemplat actualment dintre de les Ordres
de Treball.
El grau d’acompliment de les tasques programades correctives envers les
incidències que s’han generat ha estat del 100% .
El grau d’acompliment en quant a la plantació i reposició de nou arbrat viari
programat ha estat del 100%, i s’han reposat 56 unitats
Tanmateix, durant els mesos de maig a agost es van portar a terme tasques de
manteniment preventiu de forma intensiva i extensiva per recuperar l’aspecte
òptim de les zones verdes urbanes un cop exhaurit l’estat d’alarma i re
introduïdes les fases de des escalada progressiva. Les dades d’aquestes
actuacions es resumeixen en:
•
•
•
•
•

32000 m2 de segues
30000 m2 de desbrossaments
11 actuacions de reparacions de zones de reg
10 Km de carrers amb aplicacions fitosanitàries
240 ml de retall de plantes arbustives.

Tot i així, durant els mesos d’agost a desembre s’han executat les tasques de
manteniment preventiu mes significatives en quant a:
•
•
•

306657 m2 desbrossaments de prats naturalitzats
33689 m2 segues de Gespes
9104,03 m2 superfície de plantació arbustiva
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•
•
•
•

Treballs de poda d’arbrat viari de 67 espècies del total de 3669 arbres
Tractament i reg de 139 jardineres
Plantació de nou arbrat viari en escocells buits 56 unitats
Plantació de flors, arbusts en zones de parcs i jardins 250 ut.

3.4.3 Costos
L’import total dels subministraments i serveis per portar a terme les diferents
tasques de jardineria i els serveis contractats per el manteniment i millora dels
espais municipals, ascendeix a 287.542,38 €.

3.5Manyeria
3.5.1 Descripció
El Departament de Manyeria realitza tasques com: reparació de mobiliari urbà;
fabricació de mobiliari especial; muntatge i reparació de mobiliari de parcs
infantils; manteniment d’edificis municipals...

3.5.2 Resultats
L’any 2021 s’ha tancat amb 164 OT realitzades.
El grau d’acompliment de les tasques programades envers les incidències que
s’han generat ha estat del 94,3% .
A partir del gener del 2021 l’operari de manyeria executa els treballs de
manteniment mensuals preventius i correctius de les zones de jocs infantils del
municipi, en col·laboració amb la unitat de fusteria. El grau d’acompliment
d’aquestes tasques ha estat del 100% segons la planificació prevista. (1
actuació/mes amb el resultat de 12 actuacions anuals a 29 zones de parcs
infantils que hi ha al municipi)
També s’ha realitzat la revisió i manteniment d’altres elements de mobiliari com
són:
• 4435,3 metres lineals de tanques i baranes.
• 709 ut de bancs individuals i múltiples
• 139 jardineres
• 605 papereres
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3.5.3 Costos
L’import total dels diferents subministraments per portar a terme les diferents
tasques de manteniment de manyeria ascendeix a 12.349,74 €.

3.6Serveis
3.6.1 Descripció
La unitat operativa de Serveis i Muntatges es dedica al muntatge i desmuntatge
d’activitats; escenaris, taules, cadires...;també realitza el trasllat de material
pesat per a les diferents unitats operatives d’obres, d’electricitat durant els
treballs de muntatge i desmuntatge d’enllumenat públic, o per qualsevol altre
trasllat a diferents departaments de l’Ajuntament segons les peticions prèvies
inter departamentals.

3.6.2 Resultats
L’any 2021 s’ha tancat amb 235 OT realitzades.
El grau d’acompliment de les tasques programades ha estat del 100% .

3.6.3 Costos
Les despeses d’adquisició de nous elements (carros per traslladar taules,
cadires, carpes, tarimes, baranes i tanques) no han estat gestionades
directament des de el nostre Departament, les ha assumit el Departament de
Cultura i Festes.

3.7 Manteniment d’Instal·lacions Esportives
3.7.1 Descripció
La unitat operativa de Manteniment d’Instal·lacions Esportives es dedica al
manteniment no especialitzat de les instal·lacions esportives municipals, piscina
d’hivern i estiu, diferents pavellons municipals, camp de futbol i basquet, entre
d’altres.

3.7.2 Resultats
L’any 2021 s’ha tancat amb 542 OT realitzades.
El grau d’acompliment de les tasques programades ha estat del 100% .
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4. Atenció ciutadana i tràmits
4.1Instancies, trucades, visites
Les instàncies i pressupostos de tercers rebuts al Departament de Gestió de
l’Espai Públic i d’Equipaments el programa Gènesys i que provenen del Registre
General d’Entrades han estat 468, dels quals:
•
•
•

149: instàncies i reclamacions de ciutadans.
305: Pressupostos d’empreses
10: Notificacions d’altres administracions públiques

Les visites ateses estimades a l’oficina del Departament de Gestió de l’espai
Públic i d’Equipaments han estat 700, les quals es poden diferenciar de la
següent manera:
-

Empreses externes: 95 %
Ciutadans: 5 %

4.2Expedients i tràmits realitzats
Mitjançant el programa Gènesys hem tramitat 330 expedients per a la realització
de propostes de despesa, contractes administratius, convenis, procediments
administratius, etc.
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5. Atenció interna municipal i tràmits
5.1Sol·licituds i requeriments
Sumant les bústies genèriques del Departament de Gestió de l’Espai Públic i
d’Equipaments i les bústies dels treballadors de l’oficina tècnica, hem gestionat
aproximadament 15.500 correus electrònics d’entrada per atendre incidències
de manteniments i tramitacions administratives.
Sumant les bústies genèriques del Departament de Gestió de l’espai Públic i
d’Equipaments i les bústies dels treballadors de l’oficina tècnica, hem gestionat
aproximadament 8.100 correus electrònics de sortida per atendre incidències
de manteniments i tramitacions administratives.

5.2Expedients i tràmits interdepartamentals
Hem participat en diversos expedients Interdepartamentals per realitzar
contractes menors, licitacions obertes, cessions de material per actes
municipals, nòmines de treballadors, convenis, etc.
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6. Pressupost
S’adjunta el pressupost que es va atorgar al Departament de Gestió de l’Espai
Públic i d’Equipaments per contractar subministraments, serveis i obres per tal
de realitzar el manteniment de la ciutat en els següents àmbits:
-

Parcs i Jardins
Vies Públiques
Equipaments municipals

Org.

Pro.

Eco.

Descripció

Crèdits
totals
consignats
150.000,00

43

160

61900 ESPAI PÚBLIC-CLAVEGUERAM EIXAMPLE

43

165

22100 ESPAI PÚBLIC-EQUIPAM-EP- ENERGIA ELÈCTRICA

43

165

43

171

43

171

22112 ESPAI PÚBLIC-EQUIPAM.-EP-MAT. ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I
TELEC.
21300 ESPAI PÚBLIC-EQUIPAM--PJ-REPARAC. MANT.,
MAQUIN.,INSTAL I UT
22199 ESPAI PÚBLIC-EQUIPAM-PJ-ALTRES SUBMINISTRAMENTS.

30.200,00

43

171

22101 ESPAI PÚBLIC-PJ-AIGUA

32.429,15

43

171

43

171

43

171

21000 ESPAI PÚBLIC-EQUIPAM-PJ-INFRAESTRUCTURA I BÉNS
NATURALS
22706 ESPAI PÚBLIC-EQUIPAM-PJ-TREB. REALITZ. PER ALTRES
EMPRESES
61901 ESPAI PÚBLIC-MILLORA PARC DE L'ESTATUT.

43

459

181.917,55
43.776,11
3.600,00

5.200,00
186.247,91
6.382,23

43

61900 ESPAI PÚBLIC-ADEQUACIÓ SOLAR PER APARCAMENTS
DISSUASORIS
1532 22699 ESPAI PÚBLIC-EQUIPAM-CPV-DESPESES DIVERSES

43

1532 23120 ESPAI PÚBLIC-EQUIPAM-CPV-LOCOMOCIONS

43

1532 22101 ESPAI PÚBLIC-EQUIPAM-CPV-AIGUA

43

43

1532 22706 ESPAI PÚBLIC-EQUIPAM-CPV-TREB. REALITZ. PER ALTRES
EMPRESES.
1532 20300 ESPAI PÚBLIC- EQUIP.-CPV-LLOGUER MAQ.INSTAL. I
UTILLATGE
1532 21300 ESPAI PÚBLIC- EQUIPAM-CPV-REPARAC. MANTEN, MAQ.
,INST. I UT.
1532 22103 ESPAI PÚBLIC-EQUIPAM-CPV-COMBUSTIBLES I CARBURANTS

43

1532 22400 ESPAI PÚBLIC-CPV-PRIMES D'ASSEGURANCES

43

1532 22199 ESPAI PÚBLIC-EQUIPAM-ALTRES SUBMINISTRAMENTS.

43

1532 22200 ESPAI PÚBLIC-EQUIPAM.-SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS

43

1532 22104 ESPAI PÚBLIC- CPV-VESTUARI

20.335,35

43

81.000,00

43

1532 21000 ESPAI PÚBLIC-EQUIPAM-CPV-INFRAESTRUCTURA I BÉNS
NATURALS
1532 21400 ESPAI PÚBLIC-EQUIPAM-CPV-REPARAC. MANTEN. MATERIAL
TRANSPORT
1532 61900 ESPAI PÚBLIC-ASFALTAT DE CARRERS.

43

9209 22101 ESPAI PÚBLIC-EQUIPAM-EUM-AIGUA

43

9209 22103 ESPAI PÚBLIC-COMBUSTIBLES I CARBURANTS.

43

9209 22100 ESPAI PÚBLIC-EQUIPAM-EUM-ENERGIA ELÈCTRICA.

43
43

43

89.240,65
1.050,00
1.500,00
12.931,40
274.942,94
0,00
2.000,00
17.127,86
0,00
14.300,00
0,00

40.500,00
144.495,25
9.708,03
0,00
133.939,07
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Org.

Pro.

43
43

9209 22112 ESPAI PÚBLIC-EQUIPAM-EUM- MAT. ELECTRÒNIC,
ELÈCTRIC,TELECOM.
9209 22199 ESPAI PÚBLIC-EQUIPAM-EUM-ALTRES SUBMINISTRAMENTS.

43

9209 22701 ESPAI PÚBLIC-EQUIPAM-EUM-SEGURETAT

43

9209 22706 ESPAI PÚBLIC-EQUIPAM-EUM-TREB. REALITZ. PER ALTRES
EMPRESES
9209 21200 ESPAI PÚBLIC-EQUIPAM-EUM-EDIFICIS I ALTRES
CONSTRUCCIONS
9209 22102 ESPAI PÚBLIC-EQUIPAM-EUM-GAS

43
43
43

Eco.

Descripció

Crèdits
totals
consignats
35.000,00
43.852,27
15.595,40
102.845,82
6.000,00
20.802,45

43

9209 20300 ESPAI PÚBLIC-EQUIPAM-EUM-LLOGUER MAQUIN, INSTA. I
UTILLATGE
9209 21301 ESPAI PÚBLIC-EQUIPAM-EUM-CALEFACCIÓ, AIRE
CONDICIONAT,ALTR
9209 22699 ESPAI PÚBLIC-EQUIPAM-EUM-DESPESES DIVERSES

43

9209 22000 ESPAI PÚBLIC-EQUIPAM-EUM-ORDINARI NO INVENTARIABLE.

43

9209 22700 ESPAI PÚBLIC-EQUIPAM-EUM-NETEJA I AGENÇAMENT

43

9209 21300 ESPAI PÚBLIC-EQUIPAM-EUM-MAQUIN., INSTA. I UTILLATGE

3.500,00

43

12.100,00

43S05

9209 21601 ESPAI PÚBLIC-EQUIPAM-EUM-MANTEN D'APLICATIUS
INFORMÀTICS
171 62300 ESPAI PÚBLIC-MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE

43S05

1533 63300 ESPAI PÚBLIC- REPOSICIÓ MAQUINARIA, INSTAL.I UTILLATGE

43T06

151

61900 ESPAI PÚBLIC-ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ

43T06

171

62500 ESPAI PÚBLIC-PJ-SUBSTITUCIÓ JOCS INFANTILS

58.580,26

43T06

171

62300 ESPAI PÚBLIC-PJ-MAQUINÀRIA,INSTAL. I UTILLATGE

30.508,36

43T06

1533 62500 ESPAI PÚBLIC -MOBILIARI I ESTRIS

43T06

1533 61900 ESPAI PÚBLIC-ADAPTACIÓ PASSOS VIANANTS

43T06

9209 62300 ESPAI PÚBLIC-EUM-MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I
UTILLATGE
9209 63200 ESPAI PÚBLIC-EUM-INV. REPOSICIÓ EDIFICIS I
CONSTRUCCIONS
9209 62500 ESPAI PÚBLIC-EUM-MOBILIARI I ESTRIS

43

43T06
43T06

43U06 151
43U06 171

9.244,28
63.374,55
1,00
500,00
1.645.738,45

0,00
0,00
130.000,00

0,00
2.304,82
0,00
9.598,11
4.573,15

61901 ESPAI PÚBLIC -MANT.DE VORERES I MILLORES D'ESPAI D'ÚS
GRAL
62500 ESPAI PÚBLIC-MOBILIARI I ESTRIS

43U06 171

61900 ESPAI PÚBLIC- INVERSIONS DE REPOSICIÓ ALS PARCS I
JARDINS
43U06 171 62300 ESPAI PÚBLIC-MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE PARCS I
JARDINS
43U06 1532 61900 ESPAI PÚBLIC-ASFALTAT DE CARRERS

224.358,13
0,00
100.000,00
8.000,00
75.000,00

43U06 1532 62500 ESPAI PÚBLIC-MOBILIARI I ESTRIS

0,00

43U06 1532 62300 ESPAI PÚBLIC-MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE

0,00

43U06 9209 62300 ESPAI PÚBLIC-MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE

0,00

43U06 9209 61900 ESP. PÚBLIC-ALTRES INV. REPOSIC INFRAEST I BÉNS DEST
ÚS GRAL
43U06 9209 62500 ESPAI PÚBLIC-MOBILIARI I ESTRIS D' EDIFICIS D'ÚS
MÚLTIPLE
43U06 9209 63300 ESPAI PÚBLIC- REPOSICIÓ MÀQUINARIA, INST. I UTILLATGE

0,00

43U30 171

62300 ESPAI PÚBLIC- TELEGESTIÓ XARXES DE REG ZONES
ENJARDINADES

5.000,00
80.000,00
5.000,00

TOTAL: 4.174.300,55
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7. Annexos
7.1 Llistat d’Edificis Municipals
-

-

-

-

-

Ajuntament
Biblioteca Popular Santa Oliva
Casa de Cultura
Serveis Socials
Antiga Policia Local
Policia Local
ADF
Barri Jove, Cal Paulari
Edifici d’Arts i Oficis
Cal Mané – La Teixidora
Safaretjos
Promoció Econòmica (Cal Rapissa)
Jutjat de Pau
Antic Escorxador
Mercat Municipal
Escola d’Esports Municipal
o Pavelló Municipal
o Pista d’Hoquei
o Piscina Hivern
o Piscina Estiu
Camp de futbol, EFO ‘87
Club de Bàsquet Olesa
Club de Tir amb Arc
Club d’Atletisme
Centre de Recerca Muntanyenc
Llars d’infants
o Taitom
o Baldufa
Escoles de primària
o Josep Ferrà i Esteve
o Mare de Déu de Montserrat
o Sant Bernat i Pavelló
o Puig Ventós
Instituts
o Daniel Blanxart
o Creu de Saba
Escola d’adults, CFA Montserrat (antic Sant Bernat)
Associacions de veïns
o La Central
o Poble Sec
o Sant Bernat
o Eixample - Les Rambles
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-

-

-

o Les Planes
o Oasis
o Ribes Blaves
Naus industrials
o La Flora Fou
o Can Singla
o Catex Molí
Pisos Socials
o c/ Lluís Puigjaner, 24, bx 1a
o c/ Lluís Puigjaner, 24, bx 2a
o c/ Lluís Puigjaner, 24 1r 1a
o c/ Lluís Puigjaner, 24 1r 2a
o c/ Lluís Puigjaner, 24 1r 3a
o c/ Lluís Puigjaner, 24 1r 4a
o c/ Lluís Puigjaner, 24 2n 1a
o c/ Lluís Puigjaner, 24 2n 2a
o c/ Lluís Puigjaner, 24 2n 3a
o c/ Lluís Puigjaner, 24 2n 4a
o c/ Lluís Puigjaner, 24 3r 1a
o c/ Lluís Puigjaner, 24 3r 2a
o c/ Lluís Puigjaner, 24 3r 3a
o c/ Lluís Puigjaner, 24 3r 4a
o c/ Lluís Puigjaner, 24 4t 1a
o c/ Lluís Puigjaner, 24 4t 2a
o c/ Lluís Puigjaner, 24 4t 3a
o c/ Lluís Puigjaner, 24 4t 4a
o G. St. Bernat Est, Bloc 1, 3r 1a
o G. St. Bernat Est, Bloc 1, 3r 2a
o G. St. Bernat Est, Bloc 3, 3r 2a
o G. St. Bernat Est, Bloc 4, 4t 2a
o G. St. Bernat Est, Bloc 5, 1r 1a
o G. Sta. Oliva I, Bloc 5, 1r 1a
o G. Sta. Oliva I, Bloc 5, 1r 2a
o G. Sta. Oliva I, Bloc 5, 4t 3a
o G. Sta. Oliva I, Bloc 5, 4t 4a
o G. Sta. Oliva I, Bloc 5, 9è 1a
o G. Sta. Oliva I, Bloc 5, 9è 2a
o G. Sta. Oliva I, Bloc 5, 12è 1a
o G. Sta. Oliva I, Bloc 5, 12è 4a
Convent de les filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül
Edifici antic Aeri
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7.2 Llistat de zones verdes del municipi
-

-

-

-

-

-

-

Parc Municipal
Cementiri Can singla
o Cementiri Can singla
o Adequació aparcament Tots Sants
Cal Vicentó
o Jardí Carrer Joaquim Font
o Triangle ctra. BV-1201
o Llar d'infants Puigventós
o Zones exteriors Llar d'infants Puigventós
La Central
o Talús darrere Carrer Pintor Fortuny
o Rotonda accés per BV-1201
o Triangle Carrer Francesc Macià - Sant. J. Obrer
o Plaça. Països Catalans
o Camí de Vilapou
o Parc Camí de Vilapou
Poble Sec
o Parc Poble Sec
o Petanca Poble Sec.
o Talús davant Escola Povill
Rambla – Eixample – Estació
o Parc de l'Escorxador
o Parc de l’Estatut
o Plaça de l’Oli
o Plaça de Catalunya
o Bardissa Carrer Lluis Puigjaner Carrer Ferrocarrils Catalans
o Sant Bernat Estació
o Plaça. Dr. Fleming
o Continuació Pl. Dr. Fleming - Carrer Colom
o Cementiri Vell
o Entrada Olesa - Abrera C-55
Els Closos
o Rotonda Closos
o Rambla Lluis Puigjaner
o Llar d'infants Taitom
o Tira de gespa Av. Francesc Macià (alçada Llar)
o Tira baladres Av. Francesc Macià
o Terrenys, banda esquerra entrant per Esparreguera
o Terrenys, banda dreta entrant per Esparreguera
o Mitja "lluna", Carrer Argelines
Sant Bernat
o Rotonda "Trèvol"
o Rotonda "Guardia Civil"
o Grups Santa. Oliva I i II
o Bardisses carretera Puda
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-

-

-

o Centre Cívic Sant Bernat
o Zones interiors del Barri
o Zona d’esbarjo per gossos
o Terrenys límits barris Sant Bernat – Planes
Les Planes
o Carrer Ripollès
o Carrer Montsià - Rambla Priorat - Les Garrigues
o Carrer Empordà (pinar)
o Club Bàsquet Olesa
o Parc de les Planes
o Exterior Camp de Tir
o Interior Camp de Tir
o Piscina Municipal*
o Pista Atletisme
o Triangle Carrer Occitània - Carrer Vall d'Aran
o Terreny davant Triangle Carrer Occitània
o Parc Carrer Vall d'Aran - Carrer Conflent
o Camp de Futbol
o Carrer Vall d'Aran (inici fins c/ Empordà)
o Zona d’esbarjo per gossos
o Jardí a l’exterior de la llar d’infants La Baldufa
Casc Antic
o Jardinet Carrer Garraf
o Parc Porxo Santa Oliva
o Placeta Santa Oliva
o Riera de Can Carreres
o Jardí Can Carreres (Carrer Riera- Carrer Estació)
o Plaça Fonts (jardineres)
o Font de Can Solé
o Riera de Can Roure
o Jardins de Can Roure
o Pl. Nova - Pl. de la Cendra (jardineres Església)
o Jardí Carrer Hospital
o Bardissa Carrer Argelines - Carrer Vall Aran
o Jardinet Carrer Sastre - Carrer Pompeu Fabra
o Aparcament Policia Local
o Jardí Carrer Sant Antoni
La Balconada – Collet de Sant Joan
o Parc del Collet de Sant Joan
o Rambla Salvador Boada
o Final Carrer Cerdanya
o Parc de la Balconada
o Desbrossats de carrers i sots d'arbres.
o Rotonda Carrer Cerdanya - Camí del Collet
o Triangle al Passeig del Nord amb la carretera de Terrassa
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7.3 Gràfiques d’incidències
Incidències registrades 2021
Electricitat i
fontaneria (385)
14%

Manteniment
Esports (542)
19%

Enllumenat Públic
(383)
14%

Pintura (76)
3%
Parcs i Jardins
(155)
6%

Fusteria (245)
9%

Obres i Serveis
(597)
21%

Muntatge
d'activitats (235)
8%

Manyeria (174)
6%

Incidències realitzades 2021
Electricitat i
fontaneria (321)
12%

Manteniment
Esports (542)
21%

Enllumenat Públic
(435)
16%

Pintura (84)
3%
Parcs i Jardins 153)
6%

Fusteria (257)
10%
Obres i Serveis
(456)
17%

Muntatge
d'activitats (235)
9%

Manyeria (164)
6%
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7.4 Plànols del SIG Municipal

26

Gestió de l’Espai Públic i d’Equipaments. Memòria 2021

28

Gestió de l’Espai Públic i d’Equipaments. Memòria 2021

