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MEMÒRIA

1 – ANTECEDENTS
El projecte que ens ocupa es el MANTENIMENT DE ZONES VERDES MUNICIPALS,
neteja i manteniment dels parcs i jardins municipals, parterres, arbrat viari,
instal·lacions de reg i jardineres del municipi Sant Fost de Campsentelles. L’abast i
extensió d’aquest contracte compren els treballs de conservació i manteniment de
totes aquelles zones enjardinades previstes en la present memòria.
L’encàrrec el realitza a petició del mateix Ajuntament als serveis tècnics municipals.

2 – OBJECTE
Complimentant l’encàrrec rebut de l'Alcaldia, es redacta la present memòria valorada
amb l'objectiu de definir les partides d'obra necessàries per portar a terme les tasques
prèvies la conservació de zones verdes, paviments durs i superfícies toves, plantes
ornamentals, planta de temporada, jardineres, tanques vegetals, arbust, arbres i altres
elements vegetals existents als espais verds dels àmbits abans esmentats i les
alineacions d’arbres de carrers i places incloses dins del contracte. Podem destacar
però les següents tasques, considerades com a principals en el conjunt dels serveis a
realitzar:
-

Neteja, reg i manteniment general de zones verdes i places del terme
municipal.

-

Esbrossada manual de vegetació a carrers.

-

Esbrossada manual de vegetació herbàcia de praderies i zones verdes.

-

Poda manual d’arbrat viàri.

Aquesta memòria valorada forma part de la documentació tècnic - administrativa per a
la tramitació de la contractació de l’obra per el procediment de obert simplificat abreviat
d’acord al article 159.6 de la llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic.

3 – PROMOTOR DEL PROJECTE
El promotor d’aquest treball és l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles.
4 – DETERMINACIONS URBANISTIQUES
Segons determina el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Sant Fost de
Campsentelles, aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona i
publicat al DOGC núm. 6466 amb data 25 de setembre de 2013, la finques a realitzar
a l’actuació estan classificades com Sòl Urbà (S.U.) i qualificada com a Zona Verda
(clau VP).
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5 – SITUACIÓ
L’emplaçament de les diferents zones a actuar es situen en les següents ubicacions
del terme municipal de Sant Fost de Campsentelles a la província de Barcelona:
0 B500
Polígon industrial
1 Club de l'emprenedor
2 Skate park
3 La Llera
4 Talús Lidl
5 Entorn Lidl
6 Carrer Ronda
7 Carrers polígon industrial
Can Calet
8 Plaça del Pi
9 Plaça Arnau de Vilanova
10 Plaça Esbert
11 Zona verda riera Suñé carrer Pompeu Fabra
12 Carrers Can Calet
Can Corominas
13 Parc del pipican (muntanyetes i talús)
14 Zona mercat municipal (talús)
15 Carrer Riera Suñé
16 Rotonda Mercadona
17 Poda arbres carrers
Can Romaní
18 Mas Cantí
19 Rotonda pl. del Remei
20 Zona verda pl. del remei
21 Zona Verda darrere del Catalunya
22 Riera Suñé
23 Poda arbres carrers
24 Herbes Carrers Can Romaní
Eixample
25 Plaça del carrer Tenor Vinyes
26 Parc Central
27 Zona verda església
28 Escales Sant Jacint
29 Carrer Pedrera
30 Plaça 11 de setembre
31 Zona verda Albiñana
32 Muntanyeta Baliarda
33 Zona verda darrera Can Ribalta
34 Zona verda Jaume I

Zona Residencial
45 Illes B-500 -Joaquim Abril
46 Font Heures
47 Parc de la Bòbila
48 Zona Verda Prat de la Riba av. Mossen Francesc
49 Triangle Mossèn Francesc
50 Talús Joaquim Blume
51 Carrer terra entre Blume i B-500
52 Triangle estació Blume
53 Zona verda Antoni Gaudí (Dipòsit)
54 Zona verda Antoni Gaudí (Mig)
55 Parc de la Pau
56 Parc d'Aragó
57 Antic IES
58 Illes B-500 -Folch i Torres
59 Plaça Josep Villa
60 Camí del Sot
61 Lateral pujada Aragó
62 Poda arbres carrers
63 Herbes Carrers Zona Residencial
Sant Pere
64 Herbes Carrers Sant Pere
Cementiri
65 Camí del cementiri
66 Manteniment jardineria cementiri
Can Boch
67 Parc Montseny
68 Zona verda Can Boc
69 Zona verda Segrià
70 Triangle Salvador Espriu
71 Zona verda Segarra
72 Zona verda Vall d'Aran
73 Zona verda Guilleries
74 Zona verda Canigó
75 Poda arbres carrers
76 Herbes Carrers Zona Can Boch
Mas Llombart Nord
77 Entrada Mas Llombart
78 Parc entrada de Mas Llombart Nord
79 Herbes carrers i marge ZV Mas Llombart
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Nord

35 Zona verda Pavelló I
36 Zona verda riera Suñé carrer escoles
37 Poda arbres carrers Buxó Baliarda
38 Herbes Carrers Eixample
Casc Àntic
39
40
41
42
43
44

Mas Llombart Sud
80 Camí de Can Gaig
81 Parc dels Avets
82 Font Better
83 Esquirols
84
Mas Corts
85
86
Conreria
87
88
89
90

Plaça de la Vila
Mur Sant Jaume
Plaça Pau Casals
Casa Bastinos, Jardineres carrer Sant Isidre
Plaça Teresa Anglés
Herbes Carrers casc Àntic

Herbes carrers i marge ZV Mas Llombart
Sud
Entrada Mas Corts
Herbes carrers i marge ZV Mas Corts
Espai entrada Conreria per Mas Llombart
Entrada conreria i av. Font de les Monges
Escales Circumval·lació
Herbes carrers i marge ZV conreria

Manteniment General Parcs i Zones Verdes
Desbrossar Zones Verdes i Carrers
Poda Arbrat Viàri
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6 – JUSTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA SOL.LUCIÓ ADOPTADA
La proposta planteja realitzar el manteniment de zones verdes municipals durant el
trimestre de tardor-hivern.
En l’execució dels treballs de la contracta, s’estableixen les tasques mínimes com
aquelles que s’han de fer per mantenir la qualitat i el bon aspecte de les zones
descrites en l’inventari de la pressent memòria. En ANNEX 1 hi ha el Pla trimestral
del servei de jardineria on es defineixen de manera genèrica les tasques mínimes.
Aquest pla trimestral es prendrà com a referència per al càlcul del manteniment
trimestral i organització dels treballs, però no exclou al contractista a que, en cas de
necessitat (ja sigui per les condicions meteorològiques, plagues o altres), s’hagin de
realitzar més tasques de les estipulades en el pla trimestral.

7 – DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS
En base a l’estat actual i de la solució proposada en l’apartat anterior, es planteja
l’execució del següents tasques a realitzar.
7.1.Neteja i desherbat. Manteniment General
-

Neteja general d’escombraires, deixalles i altres, a cada visita que es realitzi de
manteniment. Tots aquells residus que no siguin propis del servei de jardineria,
impropis o abocaments il·legals, es comptarà amb el suport de la brigada per la
seva retirada.

-

Neteja d’herbes als parterres, escocells, soques d’arbres, etc,..

-

Desherbat en parcs sense vegetació.

-

Eliminació i substitució d’elements vegetals, que es trobin en mal estat per
causes imputables al contractista.

-

Els arbres i vegetació morta o en mal estat, serà eliminada en un termini inferior
a un mes, aquests elements seran descrits al comunicat d’incidència perquè el
responsable municipal pugui controlar la seva substitució.

-

Aportació i conservació de mulching als parterres nus i a la base dels arbres,
acordats amb el tècnic de l’Ajuntament.

Donada la localització d’alguns dels espais verds a mantenir (rotondes d’entrada,
places del poble..., la contracta haurà de donar molta importància a l’aspecte de
netedat de les zones al seu càrrec. Caldrà que mitjançant revisions freqüents, es retirin
els objectes i materials de qualsevol tipus que donin un aspecte de brutícia (papers,
plàstics, ampolles, acumulació de fulles, excrements d’animals,...). Als paviments tous i
durs no hauran d’aparèixer herbes, ni al voltant d’elements de mobiliari urbà ni als
escocells.
Un cop al trimestre es realitzaran treballs de desherbatge a totes les voreres del
municipi. En acabar les feines de manteniment, al mateix dia, es retirarà les restes que
8/23
Plaça de la Vila, 1; 08105 – Sant Fost de Campsentelles (Barcelona) - Tel.: 93 579.69.80 – Fax.: 93 579.69.82 - e-mail: ajuntament@santfost.es

Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles

s’hagin pogut generar (restes de sega, poda, desherbatge) i es portaran a un gestor
autoritzat o es triturarà per a “mulch”, si s’escau.
7.2. Tanques vegetals
Retallades en tanques vegetals i coníferes seguit dels tractaments fitosanitaris adients,
per mantenir-les en perfecte estat. Les retallades, en el cas de les tanques de xiprers,
aniran sempre acompanyades d’un tractament fungicida cicatritzant. Les retallades de
tanques vegetals es realitzaran segons creixement i estat de cada cas.
7.3.Gestió Integrada de Plagues
Es duran a terme els tractaments necessaris perquè la vegetació presenti un bon estat
fitosanitari. Es donarà preferència als tractaments ecològics front als fitosanitaris. Cada
vegada que es realitzin aplicacions amb base de glifosat, l’empresa contractista
presentarà un informe acurat sobre el tractament. L’empresa adjudicatària quedarà
obligada a realitzar els tractaments preventius adequats per impedir l’inici o propagació
de qualsevol malaltia o plaga que pogués aparèixer a la vegetació, arbrat i palmeres
de les zones verdes i a les diferents espècies d’arbrat viari, així com aquells
tractaments fitosanitaris encaminats a combatre, fins a la seva total extinció, la malaltia
o plaga, un cop desenvolupada. S’haurà de tenir especial cura en les principals
afeccions que afecten a les zones verdes i arbrat del municipi:
-

Processionària del Pi
Assecada dels xiprers
Pugó
Caparreta
Morrut Roig de les palmeres
Negreta
Oïdi

En qualsevol cas, l’aplicació de productes s’haurà de realitzar d’acord amb la
normativa vigent, Gestió Integrada de Plagues (GIP). L’adjudicatari, a través d’un
assessor GIP, informarà als serveis tècnics municipals, amb una antelació mínima
d’una setmana, de la proposta de tractaments de les zones verdes i alineacions
d’arbres de carrers, places i passeigs a realitzar amb una inclusió de la fitxa tècnica
dels productes que, al seu càrrec, vol utilitzar. Així mateix, quan la supervisió consideri
que sigui necessari realitzar un tractament en una zona verda o arbrat determinat, ho
comunicarà a l’adjudicatari, el qual haurà de realitzar-lo, al seu càrrec, en un termini no
superior a una setmana.
A l’hora d’aplicar els tractaments, s’haurà de tenir en compte, l’època, i les condicions
meteorològiques del moment. En cas que el tractament impliqui poda o tala per
eliminar el material vegetal afectat, les restes hauran de ser immediatament retirades
de forma controlada. Tot el material, maquinària i productes necessaris aniran a càrrec
del contractista, utilitzant tots els elements per fer una distribució homogènia i
completa del producte sobre la vegetació.
També serà a càrrec del contractista la col·locació dels avisos a la via pública, per
informar a la població. Els tractaments es duran a terme, sempre que sigui possible, en
hores de mínima incidència de vianants.
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7.4. Praderies i àrees per desbrossar.
En el cas de la zones tipus praderia, la sega es durà a terme amb desbrossadores
manuals i autopropulsades de tall ample.
En algunes àrees concretes s’autoritzarà l’ús d’herbicida, aquests s’aplicaran segons
necessitats per mantenir la zona neta.
Cada cop que es realitzi una sega, de manera manual o mecànica, i segons les
exigències de la zona i el tipus d’enjardinament, es realitzaran els treballs de retall de
vores necessaris.
7.5. Manteniment de la xarxa de reg
Degut a l’incorrecte ús de la xarxa de reg per part de l’empresa adjudicatària, se
l’obligarà a la reparació immediata de les avaries que es produeixin per aquest
incompliment.
S’haurà de realitzar un control del sistema de reg de les zones verdes objecte de la
contracta, amb una freqüència mensual. En aquest control es revisaran tots els
elements que composen la instal·lació de reg per tal d’assegurar-ne un correcte
funcionament. Qualsevol incidència que es detecti caldrà deixar-ne constància als fulls
de treball.
7.6. Manteniment dels espais no enjardinats
Queden exclosos del manteniment en allò que es refereixi a reparacions d’obra civil,
però no als treballs de neteja d’herbes i fulles tots els espais pavimentats amb asfalt,
formigó, panot, etc..
Queden inclosos en el manteniment tots els espais amb paviment tou; sauló, terres,
graves, àrids, triturat, etc...
7.7. Manteniment de l’arbrat
Inspeccions tècniques
Caldrà realitzar controls visuals de l’arbrat, per tal de detectar i comunicar amb
suficient antelació l’existència de qualsevol anomalia que pugui existir.
Aspratge
Es col·locaran aspres a tots els arbres de perímetre de tronc inferior a 18cm. Es faran
revisions dels aspratges i tensors existents de manera que realitzin la seva funció. Els
aspratges es fermaran i ajustaran correctament, evitant trencaments o inclinacions de
l’arbrat.
Reposició
L’empresa adjudicatària tindrà l’obligació de reposar aquelles baixes conseqüència de
deficiències en la gestió del manteniment.
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Procés de la plantació: El forat de la plantació serà de més profunditat que pa de terra i
com a mínim dos vegades la seva amplada. Es retiraran i substituiran les terres
extretes del forat de plantació que no reuneixin les condicions necessàries. La fondària
de plantació haurà de ser a nivell del coll de la planta, mai serà inferior al nivell de
plantació original. Durant la plantació, la posició de l’arbre haurà de ser completament
vertical i es col·locarà el sistema d’aspratge. Un cop realitzada la plantació, es
procedirà al subministrament del primer reg, amb una dosi abundant.
Esporga
L’adjudicatari haurà d’elaborar una planificació que serà aprovada per Serveis Tècnics.
També seran d’obligació les següents tasques:
-

Esporga de refaldat.
Eliminació de brots de troncs i/o xucladors bassals.
Eliminació de branques baixes que dificultin l’accés per zones de pas o dificultin
la visió de senyals.
Eliminació de branques perilloses de fàcil abast (branques seques,
esquinçades,...)

En els treballs d’esporga s’ha de procurar, sempre que sigui possible, tendir a
recuperar el port natural propi de cada espècie.
Quan es detecti l’existència de branques imminentment perilloses, i calgui la presència
de maquinaria específica, l’empresa adjudicatària tindrà l’obligació d’intervenir-hi en un
termini màxim de 24h. Es posaran tots els mitjans necessaris per a la intervenció així
com la mà d’obra especialitzada.
Posteriorment a una esporga, sempre s’haurà de realitzar la recollida de les restes de
poda, escombrada i retirada a l’abocador autoritzat o triturat per a “mulch”, si s’escau.
Les esporgues que es realitzin, a excepció que els Serveis Tècnics indiquin el contrari,
seguiran el criteri de formació estructural que reflecteix l’arbre com a conseqüència de
les intervencions de poda anteriors.
Els talls hauran de ser llisos i nets i es realitzaran en el punt més convenient, de
manera que s’afavoreixi al màxim la posterior cicatrització de la ferida.
7.8.Manteniment d’arbustives
Esporga i retall
Es realitzaran les següents operacions:
-

Poda d’arbusts
Poda i retall de lianes, enfiladisses o planta entapissant
Retall de vivaces

Mentre els Serveis Tècnics no indiquin el contrari, les plantes es podaran en funció del
port de l’espècie i característiques de la planta. En el cas de les tanques vegetals, se
seguirà el criteri de poda establert que reflecteixin els exemplars.
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Un cop realitzada la poda, les restes vegetals es retiraran i transportaran al gestor de
residus autoritzat o triturat per a “mulch”, si s’escau.
Es realitzaran talls d’esporga correctes i nets, per tal d’afavorir al màxim la
cicatrització. S’evitaran talls de diàmetres superior als 4cm.
Les podes s’executaran en les èpoques i freqüències adients:
-

Els arbust que floreixin en branques de l’any, es podaran a la tardor - hivern.Els arbusts ornamentals persistents es podaran a la tardor.

Reposició de baixes
En els casos que s’hagin de reposar baixes, aquesta operació inclourà:
-

Retirada i gestió del material vegetal mort.
Renovació/aportació de substrat i gestió de la terra retirada
Implantació del material vegetal de reposicióPrimer reg.

En el cas de la planta de temporada, les operacions seran les següents:-

Eliminació de la planta passada
Entrecavat i adobat.
Implantació de la nova planta de temporada.

8 – INTEGRITAT DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE JARDINERIA
Els manteniment contemplats en el present document, constitueixen un servei a
completar amb un màxim de pressupost de 79.500 € IVA no inclòs, en el terme
municipal de l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles.
9. ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS
Es realitzarà una reunió mensual entre el tècnic coordinador de l’empresa contractista i
el responsable del contracte de l’Ajuntament per fer la planificació del treball a curt
termini i avaluar el funcionament del servei. A efectes de comunicació el contractista
disposarà d'un telèfon d'atenció permanent per poder contactar amb un responsable
en cas d'emergència. L'empresa haurà de facilitar en el moment de l'inici del contracte
el protocol a seguir dintre de la seva empresa per agilitzar la resposta a les
emergències, en funció de la naturalesa de cadascuna.
9.1. Administració del servei
Serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària l’administració del servei de
manteniment i conservació de les zones verdes i arbres del sistema viari. Aquesta
designarà un responsable que actuarà com a tècnic del servei i serà l’ interlocutor
davant els serveis municipals competents. Aquest serà el responsable de la gestió de
totes les operacions de conservació dels espais verds objecte d’aquest concurs, gestió
de personal, maquinària i subministraments. La persona que realitzi la funció de tècnic
del servei haurà de tenir la formació tècnica necessària per poder fer càrrec d’aquest
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treball. La supervisió correspon als serveis municipals competents de l’Ajuntament. El
personal tècnic que l’ajuntament designi supervisarà les actuacions que consideri
oportunes per tal de controlar i verificar que el servei s’està realitzant correctament.
9.2 Mitjans humans del contractista
El contractista adjudicatari aportarà el personal facultatiu, tècnic i auxiliar necessari per
portar a terme els treballs d’acord amb la seva oferta el qual reunirà les condicions
d’aptitud i pràctica requerides.
Haurà de tenir la categoria professional pròpia de l’exercici de les tasques que realitza
(oficial, auxiliar, peó, etc...) o superior a l’especificada al present plec. L’Ajuntament pot
en qualsevol moment sol·licitar els justificants que consideri oportuns per acreditar la
categoria professional del personal.
El contractista disposarà en tot moment del personal necessari per satisfer
adequadament la prestació del servei, substituint per un altre operari de la mateixa
qualificació laboral o superior les absències per vacances, permisos, baixes, permisos
sindicals, etc,, abonant retribucions, incentius i càrregues socials, complint així amb la
legislació vigent.
Es presentarà una relació del personal en els seves diferents categories que el
contractista ocuparà en la realització dels treball objecte del present contracte.
Aquesta relació haurà d’ésser nominal per a tot el personal. Aquesta relació haurà
d’estar sempre actualitzada i, per això, l’adjudicatari haurà de notificar prèviament
qualsevol renovació de personal que es pensi introduir, amb indicació de les
característiques professionals i de titulació del nou treballador. El contractista facilitarà,
sempre que li sigui sol·licitat pels serveis municipals, tota la informació que permeti
supervisar la plantilla i identificar els responsables de cada treball.
Tot el personal que en l’exercici de la seva feina condueixi vehicles i maquinaria ha de
disposar dels corresponents permisos i llicències, així com de totes les assegurances
de responsabilitat civil. Per la realització de tractaments plaguicides, tot el personal
operari que hi intervingui haurà d’estar en possessió de capacitació bàsica/qualificada
per poder manipular productes plaguicides.
Atenent a l’estacionalitat de les tasques de manteniment i conservació de jardineria, el
contractista haurà de presentar dintre dels 15 dies següents a la signatura del
contracte, la distribució de les jornades oferides al seu criteri. Aquesta proposta haurà
d’ésser aprovada pels serveis tècnics municipals.
El programa de vacances dels treballadors assignats a la contracta haurà de ser
comunicat a l’Ajuntament així com les persones que realitzaran la substitució.
9.2.1 Horari
Els horaris d’execució del servei seran pactats entre l’Ajuntament i l’empresa
adjudicatària. En cas de necessitar-se una actuació immediata desprès de la denúncia
o coneixement d’una situació que comporti uns treballs extraordinaris o urgents,
s’haurà de realitzar sense demora, i el seu incompliment serà considerat una falta
greu.
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L’horari de treball serà de matí. L’Adjudicatari i l’Ajuntament podran consensuar un
altre horari, si així ho creuen oportú els serveis tècnics municipals.
S’ha de tenir en compte que en els casos de tractaments fitosanitaris nocturns, els
operaris adscrits al servei canviaran la seva jornada laboral normal de diurn a nocturn,
fins a l’acabament dels treballs esmentats.
9.2.2 Treballadors temporals
En qualsevol cas, el contractista aportarà, amb el vistiplau de la supervisió i sense
compensació econòmica, el personal temporal necessari per a cobrir els requeriments
de qualitat i temporalització exigits en els plecs de condicions. Aquesta mitjans
humans hauran de tenir un marcat perfil professional adient pel manteniment integral
dels espais verds.
9.2.3 Circumstàncies extraordinàries
En cas de circumstàncies extraordinàries o de força major (inundacions, ventades, etc)
la supervisió podrà disposar dels recursos humans assignats per l’adjudicatari per
desenvolupar les tasques que consideri oportunes. En aquest context i durant el
període que es consideri necessari, podran no prevaler els horaris acordats, ni la
programació de tasques previstes. Els recursos emprats en aquestes circumstàncies
es computaran normalment a la càrrega anual de treball i serveis tècnics arbitrarà les
mesures per restablir la normalitat en les tasques de manteniment programades.
9.3 Mitjans mecànics i auxiliars
El contractista aportarà tot l’utillatge necessari per realitzar els treballs, així com els
elements auxiliars que es necessitin. L’ import i amortització de tots ells es considerarà
inclòs en el preu ofert, encara que no se’n faci esment.
L’adjudicatari aportarà els vehicles, maquinària i eines necessàries per la realització de
totes les tasques incloses en el servei. Queden inclosos tots els equips de protecció
individual i col·lectiva.
El manteniment d’aquests mitjans seran responsabilitat de l’empresa adjudicatària, i
serveis tècnics podrà exigir la seva substitució que algun mitjà mecànic i/o auxiliar
sigui deficient.
El contractista haurà de disposar per la realització del servei, en règim de propietat o
de lloguer, els següents vehicles i maquinària, encara que no siguin amb assignació
total al servei:
-

camió amb caixa oberta
trinxadora de branques
plataforma de poda (podathor)
tractor segadora – picadora
vehicle amb canó de tractaments
bota de tractaments
desbrossadora
bufador
retallatanques
motoserra
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-

perfiladora de gespes
motocultor

9.4 Subministrament de material
Aquests subministraments fan referència a combustibles per la maquinària i vehicles,
fertilitzants, plaguicides, llavors, material de reg avariat i qualsevol element a utilitzar
pels tractaments.
El subministrament d’aquests anirà a càrrec del contractista del servei i hauran d’estar
inclosos dins de l’oferta econòmica.
9.5 Subcontractació i contractació d’altres serveis
En situacions excepcionals, per volum de feina o especialització, els serveis tècnics
municipals podran autoritzar la subcontractació d’empreses per part del contractista.
Aquest assumirà totes les responsabilitats i obligacions de les mateixes i en cap cas
s’establirà cap vincle contractual o laboral amb l’Ajuntament.

10 – GESTIÓ DE RESIDUS
L’empresa adjudicatària serà la responsable de gestionar els residus produïts com a
conseqüència de la realització de les tasques de manteniment.
Els residus recollits i generats, s’hauran de lliurar a una deixalleria autoritzada, i no es
podran emmagatzemar a la via pública, la manca de recollida de residus generats i el
seu trasllat a la deixalleria serà considerat una falta greu.
La contracta haurà de justificar mensualment la destinació dels residus generats.
En el cas de les restes de poda d’arbrat, sempre que sigui possible, es procedirà a
triturar les branques i escampar les restes vegetals per les zones verdes arbrades que
indiqui el tècnic municipal. Aquestes zones verdes aniran rotant-se periòdicament.
Els operaris de l’empresa contractista seran els encarregats d’escampar de manera
uniforme el triturat vegetal per la parcel·la.

11 – CONTROL DE QUALITAT
Es responsabilitat del contractista el manteniment i conservació integral dels espais
verds del municipi:
-

Material vegetal
Terres i substrats
Paviments tous, que formin part de la zona verda
Escocells
Instal·lacions de reg

El contractista també es farà responsable de:
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-

-

-

-

-

-

Informar de qualsevol defecte o avaria que aparegui als espais verds, tot i que
no sigui responsabilitat el seu manteniment, com poden ser tanques,
vorades,...
Reposar l’estat original de les zones verdes, si aquestes s’ha deteriorat per
causes imputables a una mala praxis o falta de reg o de tractaments.
Accidents o danys que es puguin produir, a tercers inclosos, per no haver
aplicat les mesures de seguretat o per omissió d’aquestes, siguin o no
advertides pels serveis tècnics.
L’estricte compliment de la Llei, en particular quan fa referència a la normativa
laboral establerta en matèria de Seguretat i Higiene. El seu compliment no
afectarà al servei contractant, tan en quan a l’horari de prestació com en les
formes i mitjans.
La neteja de les zones en els termes que fixa aquesta memòria.
Els danys que es produeixin als espais verds de la zona assignada
conseqüència dels treballs desenvolupats als mateixos.
El desenvolupament de les feines serà d’obligat compliment tota l’actual
normativa de caràcter tècnic i la que es pogués produir durant el període de
vigència.
Justificar que disposa de l’avaluació de riscos laborals i la planificació
preventiva de les feines a realitzar en compliment del que estableix la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
Comunicar qualsevol situació insegura en l’àmbit d’aplicació del plec, per tal
que l’ajuntament pugui dur a terme les actuacions necessàries.

En aquest sentit, l’adjudicatari serà responsable dels danys i perjudicis que el personal
i/o maquinaria pugui causar a l’arbrat, jardineria, persones, béns particulars o públics,
etc. Per la qual cosa contractarà l’oportuna pòlissa d’assegurances que cobreixi
aquestes eventualitats.
11.1 Seguiment – supervisió del contracte
L’exercici d’aquestes facultats s’efectuarà pels funcionaris o el personal que designi
l’Ajuntament, i el contractista haurà de posar a la seva disposició els elements
necessaris per tal que la puguin realitzar.
Totes les observacions, suggeriments o ordres de treballs que els òrgans municipals
dirigeixin a l’adjudicatari hauran de formalitzar-se mitjançant ofici, notificació o correu
electrònic.
De la mateixa forma, el contractista informarà pels mateixos mitjans sobre qualsevol
aspecte concret dels treballs i de totes les incidències existents i que així li sigui
requerit pel supervisor municipal.
L’adjudicatari nomenarà una persona responsable del treball per tal que actuï com a
interlocutor amb el supervisor de l’ Ajuntament.
Així mateix, i en tot moment, des de l’Ajuntament, es podran emetre ordres de treball
amb caràcter d’urgència, a les quals l’adjudicatari haurà de donar resposta amb la
immediatesa que se li requereixi.
Es defineixen dos tipus d’informe per part de l’adjudicatari a realitzar:
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Comunicats d’incidència. Davant l’aparició d’incidències o la detecció d’elements
deteriorats l’adjudicatari farà un comunicat d’incidència, on es detallarà:
-

Possibles causes de la incidència.
Actuacions immediates desenvolupades.
Proposta d’actuacions correctives a adoptar per tal d’evitar la repetició del fet.
Aquests informes d’incidència seran tramesos a l’Ajuntament segons sorgeixin,
de forma immediata.

Informe de seguiment mensual. El contractista haurà de presentar els informes de
treball setmanals del mes anterior en els que s’indiqui el personal, tasques i temps
dedicats a cada zona verda.
S’haurà d’especificar les desviacions respecte el pla de treball trimestral presentat.
Al final del contracte l’adjudicatari presentarà a l’Ajuntament un informe de seguiment
del servei on hi constaran, a banda dels treballs realitzats:
-

Millores efectuades als espais verds.
Incidències produïdes.
Necessitats detectades.
Actuacions programades.

12 – SEGURETAT I SALUT
L’empresa contractista ha de tenir cura del compliment estricte de les normes de
seguretat, tant en la gestió del servei, especialment en la manipulació dels materials,
com posant especial atenció en la prevenció dels sinistres i accidents. Així doncs,
s’haurà d’evitar qualsevol situació de risc, tant per als operaris com per les persones
usuàries del servei.
L’empresa contractista ha de redactar el pla de prevenció de riscos laborals i
desenvolupar tota la seva activitat seguint els criteris de seguretat i salut laboral que es
detallen en el pla de prevenció de riscos laborals elaborat per l’empresa contractista i
aprovat per l’Ajuntament, previ a l’inici de la prestació del servei. Així mateix les
condicions de treball han d’evitar qualsevol risc d’impacte ambiental en el
desenvolupament de les activitats pròpies del servei.
L’empresa contractista ha de disposar de tots els mitjans de senyalització necessaris.
12.1.Soroll
Les activitats habituals del servei no han de produir sorolls o vibracions que superin els
límits permesos per la normativa vigent i per qualsevol altra legislació aplicable.
12.2. Olors
S’ha d’evitar l’aparició de qualsevol tipus d’olor procedent de la maquinaria, vehicles o
instal·lacions. En el cas que es detecti algun tipus d’olor, s’ha d’eliminar de manera
immediata.
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12.3.Imatge
Els operaris han de dur l’uniforme exclusivament durant el temps de servei realitzat a
la via pública. La imatge, comportament cívic, educació i sensibilitat dels seus recursos
humans es considera essencial i els serveis tècnics municipals vetllaran per garantir
aquests aspectes.

13 – TERMINI D'EXECUCIÓ DELS SERVEIS
Ateses les característiques dels diferents tipus de treballs, es preveu un termini
d’execució de 3 mesos.

14 - REVISIÓ DE PREUS
Atesa la durada que es preveu per a l'execució dels treballs, no es contempla la
possibilitat de l'aplicació de revisió de preus.
15 – PREUS
Els preus unitaris estan calculats sense IVA, incloent el Benefici Industrial i les
Despeses Generals.
El preu del contracte màxim es fixa en 96.195 € IVA inclòs
Preu sense IVA
26,44 €/h
22,93 €/h
24,12 €/h
21,42 €/h
20,84 €/h

Descripció
Encarregat
Oficial Jardiner
Oficial podador
Jardiner
Auxiliar jardiner
Camió cisterna 6m3
Retroexcavadora petita
Vehicle tipus furgoneta
Plataforma de poda
Trasllat plataforma
Trituradora
Trator amb arrabassadora de soques
Motoserra
Segadora autopropulsada 70 cm d'amplada de tall
Desbrossadora de fil
Equip pulveritador per tractament fitosanitari muntant sobre carretó
200l
Retallatanques
Esbrossadora autoportant muntada en tractor

49,24
59,5
9,7
14,28
300
14,57
19,25
4,41
6,09
3,57
9,13

€/h
€/h
€/h
€/h
€/h
€/h
€/h
€/h
€/h
€/h
€/h

4,28 €/h
15,28 €/h
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Bufador

2,51 €/h

Esbrossada manual de vegetació als carrers i posterior bufat del residu
orgànic
Esbrossada manual de vegetació herbàcia amb algun arbust puntual
Poda manual en arbres de fàcil accés

0,11 €/m2
0,22 €/m2
22,5 €/ud
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16 – RESUM DEL PRESSUPOST
Considerant els criteris constructius relacionats en l’apartat anterior i el grau de
dificultat per a l’execució dels serveis, es determina un preu del contracte màxim de
79.671 € (sense IVA), inclòs Benefici Industrial i Despeses Generals.

Resum pressupost
Manteniment General Parcs i Zones Verdes
Esbrossada de carrers
Esbrossada de Zones Verdes
Poda d'arbrat viàri
Total sense IVA
IVA
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

21%

23.000,00 €
10.450,00 €
14.300,00 €
31.750,00 €
79.500,00 €
16.195,00 €
96.195,00 €

Aquest pressupost d’execució per contracte suma:
NORANTA-SIS MIL CENT NORANTA CINC EUROS

Sant Fost de Campsentelles, Setembre 2018
Vist i Plau: L’alcaldessa

El tècnic municipal

Monserrat Sanmartí i Pratginestós

Manuel Rubio Liria
Arquitecte
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ANNEX 1 . Pla trimestral dels treballs.
Superfície
aprox.
m2
0 B500
Polígon industrial
1 Club de l'emprenedor
2 Skate park
3 La Llera
4 Talús Lidl
5 Entorn Lidl
6 Carrer Ronda
7 Carrers polígon industrial
Can Calet
8 Plaça del Pi
9 Plaça Arnau de Vilanova
10 Plaça Esbert
11 Zona verda riera Suñé carrer Pompeu Fabra
12 Carrers Can Calet
Can Corominas
13 Parc del pipican (muntanyetes i talús)
14 Zona mercat municipal (talús)
15 Carrer Riera Suñé
16 Rotonda Mercadona
17 Poda arbres carrers
Can Romaní
18 Mas Cantí
19 Rotonda pl. del Remei
20 Zona verda pl. del remei
21 Zona Verda darrere del Catalunya
22 Riera Suñé
23 Poda arbres carrers
24 Herbes Carrers Can Romaní
Eixample
25 Plaça del carrer Tenor Vinyes
26 Parc Central
27 Zona verda església
28 Escales Sant Jacint
29 Carrer Pedrera
30 Plaça 11 de setembre
31 Zona verda Albiñana
32 Muntanyeta Baliarda
33 Zona verda darrera Can Ribalta

Hores jardiners
Jardineria
Jardineria
setmanal
mensual

Superfície desbrossadors trimestral
Desbrossadors
Desbrossadors
carrers
zones verdes

Número arbres
Poda
anual

3500

3500

Esbrossada manual i bufat restes vegetals

4

500

4650

Manteniment general
Esbrossada manual i retirada de residus
Manteniment general
Esbrossada manual i retirada de residus
Manteniment general
Poda de formació arbrat viàri
Esbrossada manual i bufat restes vegetals

2500

Manteniment general
Manteniment general
Poda d'arbrat viàri
Esbrossada manual i retirada de residus
Esbrossada manual i bufat restes vegetals

10000

10000

6

1200

450

450

4

100

138 celtis i cercis siliquastrum
4650

2
8

50
600
1250

8

14 platanus
600

600
2500

2000
1500
500

2000
1500
500

2

100

142 Celtis i 46 platanus
6
2

50
250
300
500

1500

1500

1500

1500

10

1400
5000
850

7 platanus
3000

6
10000

10000
500

Manteniment general
Manteniment general
Desbrossat i retirada de residus
Desbrossat i retirada de residus
Esbrossada manual i retirada de residus
135 ligustrum japonica i catalpa Poda d'arbrat viàri
Esbrossada manual i bufat restes vegetals

4

3000

Esbrossada manual i retirada de residus
Esbrossada manual i retirada de residus
Esbrossada manual i retirada de residus
Manteniment general
Poda d'arbrat viàri

6

10000
1250
1500
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34 Zona verda Jaume I
35 Zona verda Pavelló I
36 Zona verda riera Suñé carrer escoles
37 Poda arbres carrers Buxó Baliarda
38 Herbes Carrers Eixample
Casc Àntic
39 Plaça de la Vila
40 Mur Sant Jaume
41 Plaça Pau Casals
42 Casa Bastinos, Jardineres carrer Sant Isidre
43 Plaça Teresa Anglés
44 Herbes Carrers casc Àntic
Zona Residencial
45 Illes B-500 -Joaquim Abril
46 Font Heures
47 Parc de la Bòbila
48 Zona Verda Prat de la Riba av. Mossen Francesc
49 Triangle Mossèn Francesc
50 Talús Joaquim Blume
51 Carrer terra entre Blume i B-500
52 Triangle estació Blume
53 Zona verda Antoni Gaudí (Dipòsit)
54 Zona verda Antoni Gaudí (Mig)
55 Parc de la Pau
56 Parc d'Aragó
57 Antic IES
58 Illes B-500 -Folch i Torres
59 Plaça Josep Villa
60 Camí del Sot
61 Lateral pujada Aragó
62 Poda arbres carrers
63 Herbes Carrers Zona Residencial
Sant Pere
64 Herbes Carrers Sant Pere
Cementiri
65 Camí del cementiri
66 Manteniment jardineria cementiri
Can Boch
67 Parc Montseny
68 Zona verda Can Boc
69 Zona verda Segrià
70 Triangle Salvador Espriu
71 Zona verda Segarra
72 Zona verda Vall d'Aran

6

7000

Manteniment general
Manteniment general
Esbrossada manual i retirada de residus
Poda d'arbrat viàri
Esbrossada manual i bufat restes vegetals

1000

Manteniment general
Manteniment general
Manteniment general
Manteniment general
Manteniment general
Esbrossada manual i bufat restes vegetals

12000

12000

Manteniment general
Esbrossada manual i retirada de residus
Esbrossada manual i retirada de residus
Manteniment general
Esbrossada manual i retirada de residus
Desbrossat i retirada de residus
Esbrossada manual i retirada de residus
Esbrossada manual i retirada de residus
Desbrossat i retirada de residus
Desbrossat i retirada de residus
Manteniment general
Manteniment general
Esbrossada manual i retirada de residus
Manteniment general
Esbrossada manual i retirada de residus
Esbrossada manual i retirada de residus
Esbrossada manual i retirada de residus
Poda d'arbrat viàri
Esbrossada manual i bufat restes vegetals

1000

1000

Esbrossada manual i bufat restes vegetals

300
300

2
1400

1400

44 morus
7000
50

4
6
6
6
6

50
125
50
600
1000
930

4
1000
14000

1000
14000
200

2
200

200
1700

2000
50

2000
50
3000
3400

56
56

19500
27400

6200

6200
1050

4
1550
2600
1000

1550
2600
1000

590 nacer negundo

1500

1500
1000

8

Esbrossada manual i retirada de residus
Manteniment general
Desbrossat i retirada de residus
Desbrossat i retirada de residus
Desbrossat i retirada de residus
Desbrossat i retirada de residus
Desbrossat i retirada de residus
Desbrossat i retirada de residus

5000
6800
10000
300
4650
3650
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73 Zona verda Guilleries
74 Zona verda Canigó
75 Poda arbres carrers
76 Herbes Carrers Zona Can Boch
Mas Llombart Nord
77 Entrada Mas Llombart
78 Parc entrada de Mas Llombart Nord
79 Herbes carrers i marge ZV Mas Llombart Nord
Mas Llombart Sud
80 Camí de Can Gaig
81 Parc dels Avets
82 Font Better
83 Esquirols
84 Herbes carrers i marge ZV Mas Llombart Sud
Mas Corts
85 Entrada Mas Corts
86 Herbes carrers i marge ZV Mas Corts
Conreria
87 Espai entrada Conreria per Mas Llombart
88 Entrada conreria i av. Font de les Monges
89 Escales Circumval·lació
90 Herbes carrers i marge ZV conreria
Total superfície zones verdes
Total hores manteniment Parcs i Zones Verdes

3500

Desbrossat i retirada de residus
Desbrossat i retirada de residus
Poda d'arbrat viàri
Esbrossada manual i bufat restes vegetals

8250

Manteniment general
Desbrossat i retirada de residus
Esbrossada manual i bufat restes vegetals

4300
10000

298 nacer negundo
3500

8

400
2000
8250

1500

15750

Esbrossada manual i retirada de residus
Desbrossat i retirada de residus
Desbrossat i retirada de residus
Desbrossat i retirada de residus
Esbrossada manual i bufat restes vegetals

8250

Manteniment general
Esbrossada manual i bufat restes vegetals

1500
2500
1000
400
15750

2

400
8250

Desbrossat i retirada de residus
Esbrossada manual i retirada de residus
Manteniment general
Esbrossada manual i bufat restes vegetals

200

2750

2750

5

300
28000

m2
299155

Hores jardiners

Hores jardiners

336

663

28000
Superfície carrers
a desbrossar

Superfície zona verda
a desbrossar

Arbres a podar

96900

Total m2 Esbrossada de carrers

65300

Total m2 Esbrossada de Zones Verdes

1414

Total ud Poda d'arbrat viàri

Total (sense IVA)

79.671,07 €

IVA

16.730,92 €

Total Manteniment Jardineria Trimestre Tardor (IVA inclòs)

96.401,99 €
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