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El Servei Municipal d’Obres (SMO) de l’Ajuntament de Cubelles ha executat 
durant l’any 2013 un total de 1.917 intervencions distribuïdes per àrees de la 
següent forma: 
 

 1917 Intervencions 
 

 381 Intervencions en l’àrea d’obres 
 
 312 Intervencions en l’àrea de pintura 
 
 270 Intervencions en l’àrea de serveis 
 
 250 Intervencions en l’àrea fusta 
 
 152 Intervencions en l’àrea ferro 
 
 552 Intervencions en l’àrea serveis varis  
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Què fem? 
 
Actualment, el Servei Municipal d’Obres (SMO) realitza:  
 
•Tasques de manteniment de la via pública: 
 
 - Reparació de voreres i paviments de la via pública. 
 - Reparació de clots a l’asfalt. 
 - Reparació i instal·lació de mobiliari urbà i infantil. 
   - Manteniment de senyalització viaria (vertical i horitzontal).  
 
•Tasques de manteniment d’edificis municipals: 
 
 - Manteniment d’instal·lacions d’aigua i electricitat. 
 - Pintat d’edificis municipals. 
 - Obres de reforma i/o rehabilitació. 
 - Manteniment vari (fusta, ferro, vidres, panys,...) 
 
•Tasques de muntatge d’actes i festes municipals. 
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Qui som? 
 
El SMO està formada actualment per: 
 
• 1 encarregat i 16 operaris distribuïts en 7 àrees ( Obra, Pintura, Serveis, Fusta, 
Ferro, Serveis varis i Magatzem).  
 
Com a suport d’oficina es troba l’arquitecte tècnic municipal d’obres i 
responsable del SMO i una auxiliar administrativa adscrits al departament 
d’Obres i Serveis Viaris. 
 

Quins mitjans de transport tenim? 
 
La flota de vehicles del SMO està composada actualment per 2 camions, 2 
furgonetes de gran capacitat i 4 de petites.  
 

Quins espais tenim? 
 
Actualment el SMO compte amb un magatzem situat al carrer La Selva, núm. 
24-26, del Polígon Industrial Les Salines de Cubelles. 
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Quins són els mitjans d’avís? 
 
Per tal de fer els avisos d'incidències existeixen diverses vies: 
• Correu electrònic a l’adreça viapublica@cubelles.org 
• Trucada telefònica al 93 895 78 50. 
• Instància presentada a l’OPIC de l’Ajuntament de Cubelles. 
• Comunicació a través de la web municipal 
• Tramitació a través de la Seu electrónica 
• Detecció per part de l’inspector de via pública o dels operaris del SMO.  
 

Com actuem? 
 
Una vegada rebut l’avís mitjançant les diferents vies, s’introdueix aquest avís en 
el programa informàtic ROSMIMAN el qual genera les pertinents peticions de 
servei (ordres de treball). Aquestes peticions es classifiquen en “Molt urgents”, 
“Urgents” o “Normals” i es deriven a l’encarregat del SMO que les distribueix al 
personal corresponent. 
La classificació de les PDS (OT) determina la velocitat d’inici de l’actuació, sent 
de 24h per les “Molt urgents”, 3 dies per les “Urgents” i 10 dies per les 
“Normals”.    
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Quin és el volum d’actuacions realitzades? 
 
Durant l’any 2013, el SMO ha portat a terme un total de 1.917 peticions de 
servei (PDS). 
 
 

Quins son els nostres objectius? 
 
Els objectius marcats des del departament d’Obres i Serveis Viaris és que el 
SMO pugui portar a terme les PDS dintre dels períodes establerts en funció de 
la urgència establerta. 
 
A més, continuem treballant en l’especialització i professionalització del SMO, 
adequant els mitjans i el personal per tal que s’assoleixi aquest objectiu. 
 
Per altra banda, es té com objectiu el gestionar i controlar correctament el 
subministre de material així com la valoració exhaustiva de cada una de les PDS 
per tal d’abaratir costos. L’assoliment d’aquest objectiu ve lligat a un augment 
del personal administratiu de l’àrea que gestiona el SMO. 

Servei Municipal d’Obres (SMO) 2013 

 
Manteniment de via pública 

 
* 
 

Manteniment d’edificis municipals 
 

* 
 

Muntatge d’actes i festes municipals 
 

 
93 895 78 50 

 
viapublica@cubelles.org 

www.cubelles.cat 

 

mailto:viapublica@cubelles.org
mailto:viapublica@cubelles.org


Servei Municipal d’Obres (SMO) 2013 

 
Manteniment de via pública 

 
* 
 

Manteniment d’edificis municipals 
 

* 
 

Muntatge d’actes i festes municipals 
 

 
93 895 78 50 

 
viapublica@cubelles.org 

www.cubelles.cat 

 

Àrea d’obres 
 
L’àrea d’obres del SMO afronta dos blocs de d’actuació, el manteniment de 
voreres a la via pública i el manteniment d’edificis. El personal adscrits a 
aquesta àrea és de dos oficials de 1a i dos de 2a. Dins d’aquesta àrea s’han 
portat a terme un total de 381 intervencions durant l’anualitat 2013.   
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Àrea de pintura  
 
L’àrea de pintura del SMO afronta dos blocs de d’actuació, la senyalització vial 
horitzontal i el manteniment d’edificis. El personal adscrits a aquesta àrea és 
d’un oficial de 1a i un de 2a. Dins d’aquesta àrea s’han portat a terme un total 
de 312 intervencions durant l’anualitat 2013.  
  

mailto:viapublica@cubelles.org
mailto:viapublica@cubelles.org


Servei Municipal d’Obres (SMO) 2013 

 
Manteniment de via pública 

 
* 
 

Manteniment d’edificis municipals 
 

* 
 

Muntatge d’actes i festes municipals 
 

 
93 895 78 50 

 
viapublica@cubelles.org 

www.cubelles.cat 

 

Àrea de serveis 
 
L’àrea de serveis del SMO porta a terme actuacions de manteniment de les 
instal·lacions dels edificis municipals, així com la posta apunt i col·locació de 
l’enllumenat de Nadal. El personal adscrits a aquesta àrea és d’un oficial de 1a i 
un de 2a. Dins d’aquesta àrea s’han portat a terme un total de 270 
intervencions durant l’anualitat 2013.  
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Àrea de fusta 
 
L’àrea de fusta del SMO afronta dos blocs de d’actuació, el manteniment  
d’edificis i el manteniment de mobiliari urbà. El personal adscrits a aquesta 
àrea és d’un oficial de 1a i un de 2a. Dins d’aquesta àrea s’han portat a terme 
un total de 250 intervencions durant l’anualitat 2013.  
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Àrea de ferro 
 
L’àrea de ferro del SMO porta a terme el manteniment d’edificis i equipaments 
municipals. El personal adscrits a aquesta àrea és d’un oficial de 1a. Dins 
d’aquesta àrea s’han portat a terme un total de 152 intervencions durant 
l’anualitat 2013.  
  

mailto:viapublica@cubelles.org
mailto:viapublica@cubelles.org


Servei Municipal d’Obres (SMO) 2013 

 
Manteniment de via pública 

 
* 
 

Manteniment d’edificis municipals 
 

* 
 

Muntatge d’actes i festes municipals 
 

 
93 895 78 50 

 
viapublica@cubelles.org 

www.cubelles.cat 

 

Àrea de serveis varis 
 
L’àrea de serveis varis del SMO afronta dos blocs de d’actuació, el manteniment  
de la senyalització vial vertical i la recollida del reciclatge dels edificis 
municipals. El personal adscrits a aquesta àrea és de tres oficials de 2a. Dins 
d’aquesta àrea s’han portat a terme un total de 552 intervencions durant 
l’anualitat 2013.  
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Àrea de magatzem 
 
L’àrea de magatzem del SMO porta a terme la logística de tot el SMO, així com 
la gestió de comandes conjuntament amb el responsable tècnic del Servei. 
L’objectiu d’aquesta àrea és donar servei i suministrar producte a la resta 
d’àrees del SMO. El personal adscrits a aquesta àrea és d’un oficial de 1a i un 
oficial de manteniment.  
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Muntatge d’actes i festes municipals 
 
El SMO dona suport a diferents actes i festes municipals, participant dels seu 
muntatge i desmuntatge, així com en el suport al departament organitzador 
durant el transcurs de l’acte. Els actes en els que ha participat el SMO durant 
l’any 2013 són els següents: 
 
• Setmana Cultural. 
• Carnaval. 
• Xatonada. 
• Diada de la Bicicleta. 
• Festa Major Petita. 
• Festa Major. 
• Festa de la Verema. 
• Diada de l’11 de setembre. 
• Hissada de la Bandera Blava. 
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Actuacions realitzades per l’àrea tècnica del SMO: 
 
Tal i com s’indicava anteriorment, el SMO està gestionat directament pel tècnic 
responsable del servei, el qual depèn directament de la regidoria d’Obres i 
Serveis Viaris de l’Ajuntament de Cubelles, de la qual és regidor el Sr. Pere Lleó i 
Gelabert.  
 
Durant l’any 2013, s’han portat a terme, des de l’àrea tècnica d’Obres, tant 
licitacions com contractes menors d’obres i de subministrament relacionats 
directa amb les tasques principals del SMO: 
 
• Manteniment de via pública. 
• Manteniment d’edificis municipals. 
• Muntatges d’actes i festes municipals. 
 

La despesa total gestionada per l’àrea tècnica del SMO, inclosos els impostos 
indirectes, ha sigut de 281.561,94 € en despesa corrent, i de 488.800,27 € en 
despesa d’inversió, per un total de 770.362,21 €. Aquestes actuacions es 
detallen a continuació.  
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Licitacions realitzades des del departament d’Obres: 
 
Durant l’any 2013, des de la regidoria d’Obres s’han portat a terme els següents 
processos de licitació, gestionats pel tècnic responsable del SMO:  
 
• Licitació del contracte pel subministrament de roba i EPI’s del personal del Servei Municipal 
d’Obres i del Servei Municipal de Neteja d’Edificis. En fase d’adjudicació. 
 
• Licitació del contracte per l’execució de la fase 2 del Pla de Pavimentació Asfàltica 2013-
2015. En fase d’adjudicació. 
 
• Licitació del contracte per l’adquisició de 4 vehicles d’ocasió per desenvolupar les tasques 
de diversos departaments de l’Ajuntament. En fase de tramitació de l’aprovació de plecs. 
 

El preu total d’aquestes licitacions, inclosos els impostos indirectes, ha sigut de 
200.177,19 €.  
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Contractes d’obra realitzats des del departament d’Obres: 
 
Durant l’any 2013, des de la regidoria d’Obres s’han portat a terme els següents 
contractes d’obra, gestionats pel tècnic responsable del SMO:  
 
• Obres de retirada del mini-golf existent a la zona d’equipaments municipal del carrer 
Gessamí (Mastrader I). 
 
• Obres de manteniment de la pavimentació asfàltica de Cubelles. 
 
• Obres de pavimentació asfàltica dels carrers Piular, Cunit, Mont Calvari i de la Creu (un 
tram). 
 
• Obres de pavimentació del pavelló municipal. 
 
• Obres d’arranjament de la pista de tenis 4 del Poliesportiu municipal. 
 
• Obres de millora de la caserna de la Policia Local.  
 
• Obres d’arranjament de la coberta de l’escola Vora del Mar.  
 

El preu total d’aquests contractes d’obres, inclosos els impostos indirectes, ha 
sigut de 205.348,30 €.   
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Contractes de subministrament realitzats des del departament 
d’Obres: 
 
Durant l’any 2013, des de la regidoria d’Obres s’han portat a terme els següents 
contractes de subministrament, gestionats pel tècnic responsable del SMO:  
 
• Subministrament del tancament de la zona infantil del carrer Arc de Barà (La Gaviota). 
 
• Subministrament i col·locació d’una porta de vidre pel despatx de Cultura al CSIDE. 
 
• Subministrament de 43 m2 de superfície d’escenari per ampliar l’actual. 
 
• Subministrament de 112 taules plegables per la realització d’actes. 
 
• Subministrament del vestuari d’estiu del Servei Municipal d’Obres i del Servei Municipal de 
Neteja d’Edificis. 
 
• Subministrament del calçat d’estiu del Servei Municipal d’Obres i del Servei Municipal de 
Neteja d’Edificis. 
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Contractes de subministrament realitzats des del departament 
d’Obres: 
 
• Subministrament d’un vehicle d’ocasió pel Servei Municipal d’Obres. 
 
• Subministrament de 120 fitons metàl·lics. 
 
• Subministrament  de 7 carpes metàl·liques plegables. 
 
• Subministrament de senyals de trànsit per manteniment. 
 
• Subministrament del material per arranjar la vidriera oest del pavelló municipal. 
 
• Subministrament de mobiliari urbà per manteniment.  
 
• Subministrament de diversa maquinaria pel SMO.  
 

El preu total d’aquests contractes de subministrament, inclosos els impostos 
indirectes, ha sigut de 83.274,78 €.   
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Abel Lora Ordaz 
Paula Burillo Segura  
Francisco Calvo Borrego 
Jose Betanzo Soler 
Sebastián Jiménez Calderón 
Juan Calvo Borrego 
Jaume Jardí Pérez 
Antonio Guerrero Ramos 
Manuel Sánchez Aguilar 
Lluís Martínez Cuenca 

EQUIP DE TREBALL 

Responsable tècnic 
Aux. Administrativa 
Encarregat SMO 
Oficial 1ª paleta 
Oficial 1ª paleta 
Oficial 1ª pintor 
Oficial 1ª serveis 
Oficial 1ª fusta 
Oficial 1ª ferro 
Oficial 1ª magatzem 

Joaquim Piñol Salvatierra 
Francesc Céspedes González 
Rolando Ahumada Tarifeño 
Antonio Garcia Jumilla 
Juan Jesús Aguilera Aguilera 
Carles Grau Fernández 
Àlex Bernete Jiménez 
Antonio Cano Hernández 
Eusebio Gallego Muñiz 
Pilar Jiménez Fernández 

Oficial 2ª varis 
Oficial 2ª varis 
Oficial 2ª varis 
Oficial 2ª paleta 
Oficial 2ª paleta 
Oficial 2ª pintor 
Oficial 2ª serveis 
Oficial 2ª fusta 
Oficial mant. (defunció) 
Oficial manteniment 
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