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S’ACOMPLEIX EL PRIMER ANY DE LA POSADA EN FUNCIONAMENT 

DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LA CIUTAT 
 
 
 

 
 

El nou servei ha permès incrementar notablement les actuacions de 
manteniment a la via pública, i resoldre-les en un menor temps 
 
La Regidoria de Serveis Viaris de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va posar en 
marxa, ara fa un any, un nou servei de manteniment de la ciutat. 
 
El servei, contractat amb l’empresa Qualitat Obres, ha permès poder incrementar les 
actuacions de manteniment a la via pública i realitzar-les en un menor temps gràcies a 
que els equips d’operaris estan preparats per atendre les urgències en un termini de 24 
hores.  
 
Inicialment, el servei el formaven dos equips de treball integrats per un oficial i un peó, 
cadascun d’ells. Posteriorment, a causa del bon ritme de treball i atenent les necessitats 
diàries, es va incorporar un tercer equip.  
 
Els equips realitzen feines de conservació, reparació, millora, renovació i senyalització 
de les infraestructures urbanes de la ciutat. Cadascun d’ells disposa d’un vehicle, així 
com de les eines necessàries i elements de senyalització i seguretat, adequats a les vies 
 i espais públic. Les feines se centren, principalment, en el manteniment i reparació dels 
elements de la xarxa viària urbana, com carrers, aparcaments, espais lliures, voreres, 
escocells, rampes, escales, places, jardins i parcs públic, mobiliari urbà i senyalització.  
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Els treballs que han realitzat en aquests mesos han estat sotmesos permanentment a la 
inspecció i vigilància dels tècnics de la Regidoria de Serveis Viaris de l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. L'empresa, per la seva banda, ha confeccionat un registre diari de 
tots els serveis generals prestats i de les incidències ocorregudes, així com també de la 
relació de materials utilitzats.  
 
Una de les prioritats marcades, des de la posada en marxa del servei, ha estat 
l’arranjament de les voreres, per bé que els equips també han estat especialment atents 
a d’altres tasques com l’adequació del passos per a persones amb mobilitat reduïda, la 
reparació de clots, l’asfaltat de carrers, col·locació de bancs o l’arranjament dels 
sistemes de reg a parcs i jardins públics. 
 
 
1.1. Les dades del primer any 
 

- reparació de voreres: durant el primer any del servei de manteniment de la ciutat 
s’han reparat 1.456 metres quadrats de voreres. Destaquen: 
 

Carrer del Margalló 
Avinguda dels Sis-Camins 
Carrer de Matanzas 
Carrer de Menéndez y Pelayo 
Rambla del Castell  
Avinguda de Francesc Macià  
Carrer de Girona,  
Carrer de Menorca,  
Carrer de l’Anselm Clavé  
Carrer del Vapor 

 

            
 
 
- passos deprimits per a persones amb mobilitat reduïda: des del mes de juny de 
2009 i fins l’actualitat s’han creat 38 passos deprimits, a les voreres, per facilitar el pas 
de persones amb mobilitat reduïda.  
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Els passos s’han creat a: 
 
 2 al carrer del Mas d’en Palau amb carrer del Riu Foix 
 2 al carrer de la Unió amb l’avinguda del Garraf 

2 al carrer de Sant Roc amb la ronda Ibèrica 
2 a la plaça del Xoriguer amb carrer de l’Aigua 
2 a l’avinguda del Garraf amb el carrer de Francesc Ivern 
2 a la ronda Europa (davant el pavelló d’esports)  
4 al carrer de Cuba amb la rambla de Salvador Samà 
2 al carrer de la Torre d’Enveja amb el carrer del Bruc 
6 a la rambla Arnau de Vilanova amb la ronda Ibèrica (escola Ítaca) 
2 a l’avinguda del Garraf amb el carrer de Pers i Ricard 
2 a l’avinguda d’Eduard Toldrà ( quilòmetre 43 ) 
2 a l’avinguda de Francesc Macià (parc de bombers) 
1 al carrer del Bruc (CAP de Sant Joan) 
6 al carrer de l’Aigua amb el carrer del Pare Garí 
1 al carrer d’Olèrdola (carril bici) 
 

- reparació de carrers amb nou asfaltat:   
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Plaça de la Moixiganga,  
Rambla de Salvador Samà 
Carrer de Tarragona 
Carrer del Pare Garí 
Carrer d’Anselm Clavé 
Carrer de Josep Llanza 
Carrer de la Turbina 
Carrer del Joncar 
Carrer del Mas d’en Palau,  
Avinguda de Cubelles 
Carrer d’Albert Ferrer i Soler 
Ronda Ibèrica 
 

- reparació de clots amb formigó:  
 

            
 
 Carrer de les Balears 
 Carrer del Carlets 
 Avinguda de la Terrossa 
 Carrer del Riu Foix 
 
- altres treballs:  El Servei de Manteniment de la Ciutat ha realitzant altres tasques al 
llarg d’aquest primer any, moltes de les quals han vingut determinades per una 
necessitat puntual.  
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Trasllat de 4 postes de senyalització vertical lluminós 
Eliminació d’escocells  
Murs de contenció a l’escola Llebetx 
Col·locació de pilones fixes a les rampes de la plaça del Xoriguer 
Col·locació de bancs a la plaça de la Immaculada Concepció, plaça de la Forca i 
plaça del Xoriguer  
Reparacions del sistema de reg a parcs i jardins. 

 
1.2. Implantació del sistema de gestió informàtic GECOR 
 

Per tal de millorar i dinamitzar encara més el servei i la gestió de les incidències 
detectades a la via pública, a finals de l’any 2009 es va implantar el sistema per al 
control i seguiment GECOR.  
 
Aquesta nova eina ha permès realitzar la gestió integral de les actuacions a la via 
pública en el manteniment general de ciutat, així com també en temes relacionats amb la 
neteja, el servei de jardineria o la senyalització viària. 
 
El programa possibilita disposar d’informació detallada de la localització de les 
incidències i del temps de resposta de la seva resolució i permet conèixer el volum 
d'incidències que té un determinat carrer o sector de la ciutat, amb la qual cosa es pot 
millorar la gestió a nivell preventiu.  
 
Mitjançant una fotografia feta amb el mòbil, el treballador comunica la incidència al seu 
responsable, a temps real, la qual queda registrada amb un número de seguiment, el 
tipus d'incidència, l'hora i el dia, i la seva localització al mapa. Una nova fotografia 
s'afegeix al expedient un cop la incidència s'ha resolt. 
 
 

 
 
 
Entre el 30 de novembre de 2009 i el 25 de juny de 2010 el programa Gecor ha 
comptabilitzat 212 avisos relacionats amb el manteniment de la ciutat, dels quals 77 ja 
s’han resolt, 27 estan en curs, i els 108 restants estan en fase de planificació.  
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El temps de resolució depenen de la prioritat de la incidència. Tot i que la mitjana de 
temps oscil·la entre dues i tres setmanes, les incidències que comporten risc per als 
vianants o pel trànsit es resolen en les 24 hores següents a l’avís. Si la causa és una 
vorera aixecada o un clot al carrer el termini de resolució acostuma a ser al voltant d’una 
setmana. I pel que fa als avisos que no comporten cap mena de risc es planifiquen, per 
tal que puguin ser resolts en el moment que el treball ho permet.  
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Tot i que en l'actualitat l'ús d'aquesta eina és només intern, la voluntat del govern 
municipal és fer-la arribar a les associacions de veïns i, posteriorment, a tots els 
ciutadans, per tal que sigui els propis veïns els qui puguin donar l'avís d'una determinada 
incidència, i alhora saber en quin moment de resolució està la seva demanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
30 de juny de 2010 

 


