INICI DEL NOU CONTRACTE PER A LA
PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE NETEJA
VIÀRIA, RECOLLIDA I TRASLLAT DE
RESIDUS I DEIXALLERIES DE LA CIUTAT DE
GIRONA
30 d’agost de 2022

DADES LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ
 LICITACIÓ
Pressupost de licitació:
153.601.786,02 € sense IVA
168.961.964,64 € IVA inclòs (10,00%)

Neteja viària: 82.193.412,18 €
Recollida residus : 86.768.552,46 €

Valor estimat del contracte:
184.322.143,22 € sense IVA
Durada del contracte:
8 anys
 ADJUDICACIÓ
Denominació:
UTE FCC AREMA GIRONA, constituïda per les empreses FCC MEDIO
AMBIENTE SAU i AGUA, RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE SA
Import adjudicació:
152.796.134,12 € sense IVA
168.075.747,53 € IVA inclòs (10,00%)

Neteja viària: 81.809.171,11 €
Recollida residus : 86.266.576,48 €

↓ Baixa de 886.217,1 €

INICI DEL CONTRACTE I TERMINIS IMPLEMENTACIÓ NOUS SERVEIS
 INICI DEL NOU CONTRACTE:
1 de setembre de 2022

 TERMINIS D’IMPLEMENTACIÓ DELS NOUS SERVEIS:
Descripció del servei

Serveis de neteja viària

Data prevista
2022
2023
2024
d'implementació total
S O N D G F M A M J J A S O N D G F M A M J J A S O N D
dels serveis
Octubre 2022

Oficines de Suport a la Gestió de Residus
(OSGRE)

Març 2023

Servei de recollida de residus domiciliaris:
_ Porta a porta
Servei de recollida comercial porta a porta
als barris corresponents

Desembre 2023

Servei de recollida de residus domiciliaris:
_ Contenidors tancats i agrupats
_ Àrees temporals
Servei de recollida comercial porta a porta
a la resta del municipi
Gestió, explotació i manteniment de:
_ Deixalleria municipal fixa
_ Deixalleries mòbils
Servei de recollida de residus voluminosos
i d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE)
concertats i abandonats

Març 2024

Març 2024

Març 2024

MILLORES OFERTADES

 Baixa econòmica de 886.217,1 €
 Substitució dels actuals contenidors del barri de
l’Eixample per un nou model de contenidors més
adaptat als tancaments intel·ligents (lector integrat)
i fàcil d'utilitzar per part dels usuaris
 Es prestarà el 100% de serveis previstos tots els
dies festius

NOVA IMATGE DEL PERSONAL I DELS VEHICLES

24589

24589

SERVEI DE NETEJA VIÀRIA (1/4)
 Neteja i retirada dels residus dipositats a la via i espais públics de la ciutat, així
com els residus dipositats fora dels elements de contenització. També s’inclou el
buidat de papereres i transport dels residus
 El termini màxim per a la implementació total del nou servei de neteja viària és
l'octubre d'aquest mateix any 2022.
 El servei de neteja viària es desglossa en:
 NETEJA BÀSICA
És la neteja sistemàtica, repetitiva i més important en la que es basa, en definitiva, la
neteja dels carrers de la ciutat. Correspon al conjunt de tractaments que es poden
prestar mitjançant un servei d’escombrada o un servei de neteja amb aigua.

SERVEIS D’ESCOMBRADA
Escombrada manual i escombrada manual amb vehicle auxiliar (EM i EMV)
Escombrada mecànica de calçades (EC)

Inclou la recollida de
fulles, herbes i excrements

SERVEI DE NETEJA VIÀRIA (2/4)
Escombrada mixta (EX)

Escombrada manual de repàs (EMR)

SERVEIS DE NETEJA AMB AIGUA

Neteja mecànica amb aigua a calçades (AC)

Neteja amb aigua a pressió mixta (AX)

Fregat mecànic (FM)



SERVEI ESPECÍFIC DE PAPERERES (SP)
Servei de buidatge de papereres que es presta de forma
complementària i associat als serveis d’escombrada mixta i
neteja amb aigua a pressió mixta

SERVEI DE NETEJA VIÀRIA (3/4)

 Neteja complementària
Conjunt de tractaments i serveis que no es poden prestar conjuntament
amb la neteja viària bàsica, tant perquè requereixen d’un tracte
diferenciat, com un tractament puntual o que requereixen d’una major
dotació de personal, els quals corresponen a:
a.Neteja dels Mercats municipals

b.Neteja dels espais on s’han realitzat actes i festes
c.Neteja estacional per la retirada de fulles o altres restes arbòries
d.Neteja de repàs de voreres
e.Neteja d’aparcaments públics en superfície
f.Neteja intensiva de calçada i aparcaments adjacents
g.Neteja de taques al paviment i eliminació de males olors
h.Neteja d’espais d’oci nocturn
i.Retirada d’herbes a les voreres i zones pavimentades
j.Neteja de jardins, places i parcs
k.Neteja especial de la muralla

SERVEI DE NETEJA VIÀRIA (4/4)

 Neteja imprevista
Tractaments que permeten fer front a incidents excepcionals,
esdeveniments no previsibles o situacions d’emergències, i que
s’efectuaran sense modificar la programació de neteja bàsica o
complementària

 Plans especials
Conjunt de tractaments que cal realitzar en cas d’activació de
protocols per situacions meteorològiques com ventades, fortes
precipitacions, risc de gelada o nevada. També ha de permetre poder
donar resposta a situacions especials produïdes per episodis de
contaminació atmosfèrics, emergència sanitària, etc.

a. Pla de Pluja
b. Pla de vent
c. Pla de neu i gel

ESTUDI DEL GRAU D'EMBRUTIMENT
Variables objectives:
- Densitat de població
- Equipaments
- Activitats/comerços
- Places
- Jerarquia viària
- Arbrat
Variables subjectives:
- Zones turístiques
- Civisme, queixes i
control de qualitat del
servei.

Grau embrutiment

Intensitat d’ús

Molt alt (7,5-10)
Alt (5-7,5)
Mitjà (2,5-5)
Baix (0-2,5)

Molt intensiu
Intensiu
Mitjà
Baix

ZONIFICACIÓ NETEJA VIÀRIA

30 SECTORS

SECTOR
Sector 17
Sector 30

DENOMINACIÓ
Barri Vell
Mercadal

INTENSITAT D'ÚS
Zones A
Zones A

Sector 1
Sector 2
Sector 8
Sector 9
Sector 10
Sector 24
Sector 28
Sector 29

Sant Narcís
Can Gibert del Pla
Font de la Pólvora
Pla de Palau - Sant Pau
Devesa-Güell
Santa Eugènia
Eixample
Figuerola-Bonastruc

Zones B
Zones B
Zones B
Zones B
Zones B
Zones B
Zones B
Zones B

Sector 4
Sector 5
Sector 11
Sector 12
Sector 18
Sector 19
Sector 20
Sector 23

Domeny-Taialà
Carme-Vista Alegre
Pedret
Pont Major
Sant Ponç
Montilivi - La Creueta
Vila-roja
Fontajau

Zones C
Zones C
Zones C
Zones C
Zones C
Zones C
Zones C
Zones C

Sector 3
Sector 6
Sector 7
Sector 13
Sector 14
Sector 15
Sector 16
Sector 21
Sector 22
Sector 25
Sector 26
Sector 27

Sant Daniel
Torre Gironella
Pedreres
Montjuïc
Mas Ramada
Grup Sant Daniel
Pujada la Torrassa
Palau sacosta - Avellaneda - Mas Xirgu
Campdorà - Gavarres
Germans Sàbat
Mas Catofa
Torre de Taialà

Zones D
Zones D
Zones D
Zones D
Zones D
Zones D
Zones D
Zones D
Zones D
Zones D
Zones D
Zones D

PROGRAMACIÓ DE LA NETEJA VIÀRIA (neteja bàsica)
La programació de la neteja viària s’estableix en base a la intensitat d’ús de cada
sector, a major intensitat d’ús, major serà la freqüència de neteges previstes.

 NETEJA BÀSICA (ESCOMBRADA)
Escombrada manual (EM)
Nº

INTENSITAT ÚS SECTORS
(8 mesos/any)

(4 mesos/any)

Escombrada mecànica calçades
(EC)
(petites
(vials principals)
dimensions)

Escombrada
mixta (EX)

Servei específic de paperes
Escombrada manual
(SP)
repàs (EMR)
(carrers grau
(8 mesos/any) (4 mesos/any)
embrutiment alt i molt alt)

1

Zones A

5 dies/set

6 dies/set

1 dia/set
(Barri Vell)

quinzenal

1 dia/set
(Mercadal)

7 dies/set

2 dies/set

1 dies/set

2

Zones B

3 dies/set

4 dies/set

0

quinzenal

1 dia/set

3 dies/set

2 dies/set

1 dies/set

3

Zones C

2 dies/set

3 dies/set

0

quinzenal

1 dia/set

0

2 dies/set

1 dies/set

4

Zones D

2 dies/set
(EMV)

3 dies/set
(EMV)

0

quinzenal

1 dia/set

0

2 dies/set

1 dies/set

5

Polígons Industrials

0

quinzenal

0

0

1 dia/set
(EMV)

 NETEJA BÀSICA (AMB AIGUA)
Nº

INTENSITAT ÚS SECTORS

Neteja mecànica amb aigua a
calçades (AC)
(8 mesos/any)

(4 mesos/any)

Fregat
Neteja amb aigua a pressió mixta
mecànic (FM)
(AX)
(espais
(8 mesos/any)
(4 mesos/any)
definits)

1

Zones A

0

0

1 dia/set

0

mensual

2

Zones B

0

0

1 dia/set

0

mensual

3

Zones C

0

0

1 dia/set

0

mensual

4

Zones D

0

0

quinzenal

0

mensual

5

Polígons Industrials

mensual

0

0

0

0

1 dia/set
(EMV)

NOVETATS MÉS DESTACABLES DEL CONTRACTE (1/2)
INTENSITAT ÚS SECTORS

 Escombrada manual de repàs: carrers, places i espais
públics on el grau d’embrutiment sigui major

 Neteja amb aigua a pressió mixta: durant 8 mesos

Zones A
(Barri Vell i Mercadal)
Zones B
(Sant Narcís, Can Gibert del Pla, Font de la Pólvora,
Pla de Palau - Sant Pau, Devesa-Güell, Santa
Eugènia, Eixample, Figuerola-Bonastruc)

Zones A, B i C
1 d/set
Zones D
quinzenal

Escombrada manual
repàs (EMR)
7 dies/set
(torn de tarda)
3 dies/set
(2 d/s torn tarda +
diumenge mati)

Estudi construcción
pous extracció
aigua freàtica

 Fregat mecànic: places, passeigs i zones peatonals
molt transitades i amb paviment adequat
 Neteja estacional per la retirada de fulles o altres restes
arbòries: es prestarà amb un servei mixt format per 1
conductor amb vehicle aspirador i 2 peons

80 jornals anuals
∆ 20 jornals/any respecte contracte actual

 Neteja intensiva de calçada i aparcaments adjacents:
es realitzarà amb aigua a pressió mixta o escombrada
mixta, segons l’època de l’any

Freqüència de desaparcament mensual

 Neteja de taques al paviment i eliminació de males
olors: es prestarà en punts específics de tot el municipi
i en qualsevol tipus de superfície, per mitjà d'un equip
amb vehicle hidronetejador amb aigua a pressió.

Neteja específica de taques d’olis i
greixos, orins, restes d’excrements,
xiclets, entre d’altres tipus de
residus

NOVETATS MÉS DESTACABLES DEL CONTRACTE (2/2)
 Neteja d’espais d’oci nocturn: espai comprés entre
els carrers Figuerola, José Canalejas, Santa
Clara, i Plaça de l'U d'Octubre
 Retirada d’herbes a les voreres i zones
pavimentades: es prestarà mitjançant un equip
específic dotat amb desbrossadora i vehicle
auxiliar
 Neteja de jardins, places i parcs: Es prestarà amb
personal específic
 Neteja imprevista: es prestarà mitjançant la
Brigada d’Acció Immediata (BAI). Es disposarà de
2 equips.
 Servei específic de papereres: servei associat a
l’escombrada mixta i la neteja amb aigua a pressió
mixta

Es realitzarà els matins de
divendres, dissabte i diumenge

3 vegades l'any a tots els vials

Mateixa freqüència establerta
pel servei d’escombrada
manual durant els 4 mesos i
escombrada de repàs, segons
el sector on s’ubiqui.
Activa durant els 7 dies de la
setmana en torn de matí i tarda

RECURSOS MATERIALS (1/2)
 Es prioritza la motorització elèctrica o de gas natural:
Descripció

Motorització

Unitats

--

46

Carretó portabosses elèctric

Elèctric

12

Bufadora elèctrica + carregador

Elèctric

16

Vehicle auxiliar caixa tancada

Elèctric

26

Escombradora mecànica d'aspiració
1,5m³

Elèctric

1

Escombradora d'aspiració sobre camió
6,5m³

Gas

1

Escombradora mecànica d'aspiració de
5m³

Gas-Gasoil

5

Carretó portabosses

Fotografia

RECURSOS MATERIALS (2/2)
Descripció

Motorització

Unitats

Baldejadora alta pressió

Gas

1

Cuba de baldeig 16m³

Gas

5

Fregadora mecànica de voreres d'aigua
calenta

Gasoil

1

Escombradora d'aspiració dual de 5m³

Gas-Gasoil

1

Gas

1

Elèctric

1

Vehicle caixa oberta multifuncional

Vehicle hidronetejador

Fotografia

RECURSOS HUMANS
 Es manté la plantilla actual de 165 treballadors
 Considerant la temporalitat d’alguns serveis (durant 8 i 4 mesos/any) i les
freqüències establertes d’acord al Plec, es preveu l’oferiment de:

 5 contractes amb percentatge de jornada del 100% durant els 12
mesos
 49 contractes amb percentatge de jornada >70% (*)
 24 contractes amb percentatge de jornada del 55% o inferior (*)
(*) A tots ells s’oferirà l’ampliació de jornada a mesura que es vagin
implantant la resta de nous serveis previstos al contracte (recollida
residus, deixalleria, etc).

SISTEMES DE COMUNICACIÓ, IDENTIFICACIÓ, CONTROL I SEGUIMENT (1/4)
APP

 SISTEMES DE COMUNICACIÓ
Tots els equips de treball disposaran de com a mínim un sistema de comunicació
telefònica i amb connexió a internet
 SISTEMA D’IDENTIFICACIÓ
Tot el personal adscrit al servei haurà d’anar degudament identificat amb un codi
identificador del treballador/a al pit.
 SEGUIMENT

Flota de vehicles:
Sistemes de geoposicionament (GPS/GPRS) a la totalitat dels vehicles i maquinària del
contracte
Personal:
Dispositius GPS/GPRS instal·lats als cabassos

SISTEMES DE COMUNICACIÓ, IDENTIFICACIÓ, CONTROL I SEGUIMENT (2/4)
 CONTROL DE LA PRESTACIÓ I QUALITAT DELS SERVEIS
S’estableix un sistema de control i inspecció sobre la qualitat i la prestació dels serveis
planificats. Aquesta acció inspectora i de control serà duta a terme mitjançant
l’assistència tècnica d’una empresa externa especialitzada.
La remuneració mensual serà un 98% fixa i un 2% variable en funció dels resultats del
control de la prestació i qualitat dels serveis.
 CONTROL ECONÒMIC-FINANCER
Seguiment periòdic (mínim trimestral) de la gestió econòmica i les operacions
comptables del contractista i la realització d’auditories.
 COMISSIÓ TÈCNICA DE SEGUIMENT
Anàlisi i control del compliment d’allò establert al PCAP i el PPTP. Comptarà amb
personal de l'Ajuntament i responsables del servei per part del contractista.

 COMISSIÓ POLÍTICA DE SEGUIMENT
Formada per representants polítics dels diferents grups municipals que conformen el
Ple.

SISTEMES DE COMUNICACIÓ, IDENTIFICACIÓ, CONTROL I SEGUIMENT (3/4)
 SUPERVISOR DEL SERVEI
Respondrà davant l'Ajuntament de Girona i serà el responsable del control i seguiment
de l’operativa del contractista i l'execució i qualitat dels serveis prestats.

 REUNIONS TÈCNIQUES SETMANALS
Es realitzaran reunions tècniques setmanals en què hi assistiran representats tècnics
de l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Girona i de l'empresa adjudicatària, per
tal de gestionar l’operativa i el servei del dia a dia.

 TAULES DE NETEJA DE BARRI
Es mantenen les taules de neteja amb les entitats veïnals dels diferents sectors de la
ciutat.
 SEGUIMENT CONVENI

El Regidor delegat de Neteja i Recollida, d'acord a allò establert al nou conveni de
personal, podrà assistir a totes les comissions

SISTEMES DE COMUNICACIÓ, IDENTIFICACIÓ, CONTROL I SEGUIMENT (4/4)
 SANCIONS LLEUS, GREUS I MOLT GREUS
En situació d’incompliment per part de l’empresa adjudicatària de les seves
obligacions o de les condicions especials d’execució del contracte, o de compliment
defectuós de les esmentades condicions, podrà derivar en la imposició de sancions
a l’empresa adjudicatària per les quantitats especificades en el Plec de Clàusules
Administratives.
La quantia de la sanció derivarà directament de la qualificació de les infraccions, que
es classificaran com a molt greus, greus i lleus.

SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL
 OFICINES DE SUPORT A LA GESTIÓ DE RESIDUS (OSGRE)

 Desenvoluparan tasques d'informació i assessorament en matèria de
residus i sobre els serveis de recollida de la ciutat
 Iniciaran la seva activitat a març de 2023
 El personal estarà format per educadors ambientals, un perfil laboral més
dirigit a la difusió i conscienciació sobre bones pràctiques
 DEIXALLERIA FIXA I MÒBILS
 S’incorporarà un equip d’educadors ambientals als serveis de deixalleria
fixa i mòbils, els quals desenvoluparan tasques d'atenció a l'usuari,
informació i assessorament en matèria de reciclatge i gestió dels
residus
 CAMPANYES
 Es preveu una dotació de 1.340 hores anuals per a campanyes.
Aquesta bossa d'hores es distribuirà en diverses campanyes al llarg de
l'any segons les necessitats i problemàtiques detectades en matèria de
residus.

FITXES DE PERSONAL (1/3)
Denominació lloc de treball

Formació acadèmica

PEÓ


Formació a nivell d’estudis més bàsics.
Competències bàsiques: saber llegir, escriure, poder-se comunicar entenent i fent-se
entendre amb suficient claredat, saber interpretar i orientar-se correctament en un planell de
la ciutat i fer comptes senzills



Certificat de nivell bàsic de català (A2) Si no es poden acreditar aquests
coneixements, es valoraran a partir d’una prova específica de llengua catalana. Quedaran
exemptes d’acreditar aquests coneixements les persones que hagin participat i superat un
procés selectiu (de la mateixa empresa) en els darrers dos anys anteriors a la present
convocatòria, en què s’hagués portat a terme la prova de català del mateix nivell o superior
per part del Consorci de Normalització Lingüística com assessor del tribunal qualificador.
(Nivells comuns de referència – USUARI BÀSIC A2:
Pot comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes d’importància
immediata (per exemple, informacions personals bàsiques, informacions familiars, compres, geografia
local, ocupació). Pot comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixin un intercanvi simple
i directe d’informació sobre temes familiars i habituals. Pot descriure, de manera senzilla, aspectes de
la seva experiència o bagatge personal, aspectes de l’entorn immediat i assumptes relacionats amb
necessitats immediates)

Autonomia

Coneixements / Requisits bàsics per a
la seva ocupació

Funcions del lloc de treball

Llocs de treball subjectes a un control directe permanent o bé disposen d’instruccions senzilles i
ben definides. Per tant, tenen un grau d’autonomia molt limitat.

Disposar dels coneixements bàsics en prevenció de riscos laborals

Disposar dels coneixements bàsics de les eines informàtiques bàsiques necessàries pel
lloc de treball.

Disposar dels coneixements bàsics per desenvolupar les tasques pròpies del seu àmbit de
treball.

Disposar de coneixements en l’ús d’eines o maquinària simple que pugui ser necessària
per desenvolupar les tasques pròpies al seu lloc de treball

Coneixement del municipi i de l’àmbit de treball.

FITXES DE PERSONAL (2/3)
Denominació lloc de treball

Formació acadèmica

CONDUCTOR/A

Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o estudis generals bàsics equivalents


Permís de conduir pertinent (classe C)



Certificat d'Aptitud per a Conductors Professionals (CAP)



Certificat de nivell elemental de català (B1) - Si no es poden acreditar aquests coneixements, es
valoraran a partir d’una prova específica de llengua catalana. Quedaran exemptes d’acreditar
aquests coneixements les persones que hagin participat i superat un procés selectiu (de la mateixa
empresa) en els darrers dos anys anteriors a la present convocatòria, en què s’hagués portat a
terme la prova de català del mateix nivell o superior per part del Consorci de Normalització
Lingüística com assessor del tribunal qualificador.
(Nivells comuns de referència – USUARI INDEPENDENT B1:
Pot comprendre les idees principals d’una informació clara sobre temes relatius a la feina, a l’escola, a l’oci, etc.
Pot fer front a la major part de situacions lingüístiques que poden aparèixer quan es viatja en una zona on es parla
la llengua objecte d’aprenentatge. Pot produir un discurs senzill i coherent sobre temes que li són familiars o
d’interès personal. Pot descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions, i donar raons i explicacions
de les opinions i projectes de manera breu)

Llocs de treball subjectes a procediments operatius o bé a objectius ja establerts, amb una supervisió
Autonomia
periòdica sobre el treball i els seus resultats per part del superior. Per tant, tenen un grau d’autonomia
limitat.

Coneixements en prevenció de riscos laborals

Coneixements de les eines informàtiques bàsiques necessàries pel lloc de treball
Coneixements / Requisits bàsics per a 
Coneixements per desenvolupar les tasques pròpies del seu àmbit de treball.
la seva ocupació

Domini en l’ús d’eines o maquinària pròpia de l’ofici

Coneixements en manteniment bàsic de vehicles

Coneixement ampli del municipi i de l’àmbit de treball

Es valorarà haver cursat un cicle de grau mitjà (CGM), i preferentment, un cicle corresponent a la
família professional de Transport i manteniment de vehicles (com per exemple CGM Carrosseria/
Altres consideracions
CGM Conducció de Vehicles de Transport per carretera / CGM Electromecànica de vehicles/ o
d’altres)

Es valorarà experiència en la conducció de vehicles
Funcions del lloc de treball

FITXES DE PERSONAL (3/3)
Denominació lloc de treball

Formació acadèmica

CAPATÀS/SA


Títol de Batxillerat, CFGS o equivalent



Certificat de nivell intermedi de català (B2) - Si no es poden acreditar aquests coneixements, es
valoraran a partir d’una prova específica de llengua catalana. Quedaran exemptes d’acreditar aquests
coneixements les persones que hagin participat i superat un procés selectiu (de la mateixa empresa) en
els darrers dos anys anteriors a la present convocatòria, en què s’hagués portat a terme la prova de
català del mateix nivell o superior per part del Consorci de Normalització Lingüística com assessor del
tribunal qualificador.
(Nivells comuns de referència – USUARI INDEPENDENT (B2):
Pot comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes tant concrets com abstractes, incloent-hi
discussions tècniques en el camp de l’especialització professional. Pot expressar-se amb un grau de fluïdesa i
d’espontaneïtat que fa possible la interacció habitual amb parlants nadius sense que comporti tensió per a cap dels
interlocutors. Pot produir textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes i expressar un punt de vista sobre
una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions.)

Autonomia

Coneixements / Requisits
bàsics per a la seva
ocupació

Funcions del lloc de treball

Llocs de treball subjectes a plans d’actuació concrets i el seguiment per part del superior són sobre tot en
base a resultats. Per tant, tenen un grau d’autonomia ampli dins d’aquest marc de treball.

Formació bàsica en riscos laborals i específics inherents als treballs propis de l'àmbit de treball

Coneixements en gestió de Recursos Humans

Disposar dels coneixements necessaris en matèria de protecció de dades.

Domini de les eines informàtiques bàsiques necessàries pel lloc de treball

Disposar de coneixements en processos de neteges especials

Coneixements per desenvolupar les tasques pròpies del seu àmbit de treball.

Domini en l’ús d’eines o maquinària pròpia de l’ofici

Coneixements en manteniment bàsic de vehicles

Coneixement ampli del municipi i de l’àmbit de treball

Gràcies per la vostra atenció

www.girona.cat
Segueix-nos!

