
Període d'execució: Acció continuada

En execució

Descripció:

Indicadors GT1.1 Gestió integrada cap a la 
sostenibilitat

Estat d'execució/any:

Objectius del GT1.1 Gestió integrada cap a la 
sostenibilitat

Curt (< 2 anys)Termini d'implantació:

Indicadors de seguiment relacionats:

Objectius relacionats: 

Observacions:

Ajuntament de Granollers - Àrea de Serveis 
Municipals, Mobilitat i Seguretat

Mitjana

Organisme responsable:

Accions del GT1.3 Índex accions

Prioritat:

Valoració econòmica: 

Objectiu mesurable: Millorar el servei de neteja i recollida de residus 
municipals.

Mitjana

Auditoria continuada i revisió del Plec de condicions tècniques del servei de 
recollida i neteja viària8

La concessió de recollida d’escombraries i neteja viària de la ciutat de Granollers es va adjudicar a  
l’empresa URBASER el 2002 i té una vigència de 8 anys (fins al 2010). A causa dels canvis en les 
necessitats del servei (noves zones a cobrir, nova maquinària, revisió de preus i horaris, revisió de 
recursos humans necessaris, amortització de vehicles...), s’han fet tres revisions del Plec de condicions. 

Es proposa en aquesta acció: 

• L’anàlisi de les condicions tècniques del servei a curt termini a partir de l’auditoria continuada del 
servei.  

• Una revisió total del Plec de condicions tècniques el 2010 per haver de tornar-se a adjudicar la 
concessió. 

L’auditoria inclourà com a mínim: 

o Control de la presència dels equips. Elaboració d'una llista completa dels equips 
disponibles per comprovar el compliment de la normativa vigent. 

o Control dels equips disponibles, per tal de comprovar que la composició dels equips 
s'ajusta als paràmetres contractuals especificats al contracte. 

o Control de les normes de prestació dels serveis, per tal d'avaluar el compliment de 
les normes de prestació dels serveis. 

o Introducció de criteris ambientals en els vehicles del servei de recollida i neteja viària i 
formació en gestió ambiental per als professionals del sector.  

o Finalment es realitzarà un informe de control i seguiment del servei amb una 
determinada periodicitat (anual). 


