
 
 

Als nous plecs de Parcs i Jardins s’amplia el servei i s’augmenta 

la dotació per a manteniment i personal en un 40 per cent 

 

 

L’àrea d’Infraestructures i Accessibilitat es va reunir dilluns 20 de maig amb el sindicat 

de treballadors de les contractes del servei de Parcs i Jardins, per dialogar i resoldre 

dubtes sobre els nous plecs de condicions que regiran la contractació del servei de 

manteniment de les zones ajardinades i parcs de la ciutat. Els nous plecs, de 4 anys de 

durada, estan dotats amb un total de 60 milions d’euros, suposant l’augment total de la 

dotació pressupostària en quasi un 40 per cent respecte l’actual plec, de 43 milions. 

Això equival a quasi 5 milions més per any que a l’actual.  

 

Com a novetat principal, els plecs inclouen un ‘lot 0’ amb l’objectiu de supervisar la 

realització dels treballs segons els requisits tècnics, laborals, socials, d’igualtat de 

gènere, ambientals, etc., establerts en els plecs i la legislació vigent aplicable. També 

s’estableix la dotació de recursos humans, tècnics i econòmics per garantir l’efectiva 

realització de les prestacions del contracte i la incorporació de noves dotacions en 

espais verds, que produirà la creació de nous llocs de treball. També contemplen la 

millora de la jardineria i àrees de jocs infantils.  

 

Aquests nous plecs incorporen un model de gestió del manteniment que augmenta el 

nombre de presentacions de serveis, d’acord amb les demandes de la ciutadania, com 

el d’oferir una neteja eficient i sistemàtica en els parcs i jardins, incloent-hi treballs en 

festius i dissabtes. A més de contractar un 25 per cent més de personal, incrementen 

els mecanismes de control per garantir la protecció dels seus drets laborals, incloent-hi 

clàusules socials. Els objectius són millorar la conservació, condicions d’ús i servei de 

parcs, jardins, alineacions arbòries i espais singulars com Bellver o Es Carnatge. 



 

A més del ‘lot 0’ esmentat, els plecs contenen els lots 1,2 i 3, destinats al manteniment 

de zones verdes públiques a Llevant i Ponent -alineacions arbòries incloses-, i dos lots 

més reservats per a centres especials d'ocupació i empreses d’inserció. Amb aquests 

també es vol fomentar l'ús de maquinàries i vehicles sostenibles, híbrids i/o elèctrics.  

Per tant, aquests nous plecs suposen un benefici tant per a la ciutadania com per al 

personal de les contractes, i atenen les demandes de les organitzacions sindicals.  

 

Cal apuntar, per últim, que a la reunió del passat dilluns amb el sindicat es va rebre la 

petició d’establir el començament de la jornada laboral a les sis del debatí. Petició que 

va ser rebutjada pel fet d’impossibilitar les feines sota unes condicions laborals 

pertinents, així com també per no garantir el descans dels veïnats residents al voltant 

dels parcs. En aquest sentit, els nous plecs respecten totes les condicions que marca 

el conveni col·lectiu del sector, signat conjuntament amb les organitzacions sindicals.  


