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CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.

Objecte del document

És objecte d’aquest document la definició i concreció dels treballs de manteniment
dels camins rurals, carrers urbans sense pavimentar, i àrees d’aparcament o
similars dins el terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana.
Article 2.

Objecte del servei

Els treballs tenen per finalitat el manteniment dels camins rurals, carrers urbans
sense pavimentar i àrees d’aparcament dins el terme municipal de Santa Eulàlia de
Ronçana, que es llisten a l’annex I.
Aquest manteniment contempla un doble objectiu: disminuir la vulnerabilitat dels
vials i, per tant, el cost del manteniment a mig termini, i mantenir els vials en bon
estat i transitables per als vehicles a motor.
Article 3.

Àmbit territorial

Els treballs abastaran els camins rurals, carrers urbans sense pavimentar i àrees
d’aparcament o similars que es llisten a l’annex I, tots ells dins el terme municipal
de Santa Eulàlia de Ronçana.
CAPÍTOL II
DEFINICIÓ FUNCIONAL
Article 4.
Tipus de camins, carrers, i aparcaments o similars sense
pavimentar
Dins del llistat de vials de l’annex I es distingeixen els següents tipus:
1. Camins que enllacen nuclis poblats d’entitat o que són l’única via d’accés
possible a habitatges o serveis (NP)
2. Altres camins (AC)
3. Camins inclosos al Pla de Prevenció d’Incendis forestal (PPI)
4. Carrers en sòl urbà sense pavimentar (CSPV)
5. Àrees d’aparcament o similars (AP)
A l’annex I s’especifica de quin tipus és cadascun d’aquests vials i àrees.
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Article 5.

Definició del manteniment

El manteniment de tots els camins rurals, carrers urbans sense pavimentar, i àrees
d’aparcament o similars comprendrà les següents activitats:
a) Caldrà realitzar un reg previ i un de posterior a l’arranjament del camí.
b) Les deixalles o abocaments de residus que es trobin al camí i marge d’aquest
hauran de ser comunicats als serveis tècnics municipals, tan bon punt siguin
detectats.
c) Les cunetes de tots els tipus de camins no podran estar obstruïdes per cap
material que en pugui desviar l'aigua; els embornals i desguassos del camí
s’hauran de mantenir lliures de materials que impedeixin el seu correcte
funcionament.
d) Tots els camins s’hauran de perfilar de manera que garanteixin el correcte
escorrentiu de les aigües, sense que es puguin formar sots ni xaragalls. A tal
efecte els pendents laterals i les trenques hauran de ser suficients i es
consensuaran prèviament amb els serveis tècnics municipals.
e) S’eliminaran les ondulacions, roderes i els esvorancs. A tal efecte s'haurà
d'arrancar completament la part dels camins on hi hagi ondulacions o roderes,
reblir els llocs on sigui necessari amb material procedent de la pròpia actuació i
anivellar i compactar el material arrancat. Caldrà dur a terme la compactació del
camí.
f)

Les terres, restes vegetals i residus es traslladaran a un destí autoritzat i caldrà
presentar el certificat d’entrada a planta corresponent.

Article 6.

Treballs complementaris

Es preveu la formació de paviment amb tot-u natural, en els llocs que els serveis
tècnics municipals estimin adients, i en l’àmbit d’actuació dels vials inclosos a
l’annex I.
La formació de paviment de tot-u inclourà els treballs de:
-

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Aportació de material
Estesa, humectació (si és necessària) i compactació de cada tongada
Allisada de la superfície de l'última tongada

L’aportació de material serà de 100 m3 a col·locar en tongades de 20 cm.
Article 7.

Realització de les actuacions

Es preveu una actuació mínima en cadascun dels camins, i de dues en els camins
núm. 7, 24, 6 i 15, segons la llista de l’annex I.
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S’estableixen els següents terminis de treball:
1r. Termini: des de l’endemà de la signatura del contracte fins el dia 30/04/2020
2n. Termini: des del dia 01/05/2020 fins el 31/08/2020
3r. Termini: des del dia 01/09/2020 fins el 31/12/2020
El 1r. Termini de treball per al segon any de contracte i successius, en cas de
pròrroga, s’iniciarà el 1 de gener.
Els terminis de treball de cadascun dels vials queden indicats a la taula de l’annex I.
Durant el transcurs del contracte, i en funció de les condicions meteorològiques, de
l’existència d’obres o del mal estat dels vials, aquest calendari es podrà veure
modificat previ acord entre l’ajuntament i l’empresa adjudicatària.
D’igual manera, els serveis tècnics municipals podran canviar els camins de termini
d’execució i el nombre d’actuacions a realitzar, sempre i quan el total de metres
quadrats sobre els que s’actuï es correspongui amb el total indicat a l’annex I.
Les actuacions s’hauran d’ajustar al calendari previst i caldrà que l’empresa
adjudicatària avisi amb un mínim de dos dies hàbils d’antelació de l’inici dels
treballs als serveis tècnics municipals.
Article 8.

Actuacions especials i/o addicionals

En el cas d’haver de realitzar alguna actuació d’urgència (per impossibilitat d’accés
als habitatges, esvorancs amb riscos, etc,...), l’empresa adjudicatària haurà de
resoldre la incidència en el termini màxim de 48 hores i la superfície màxima
exigible serà de 5.000 m2.
L’Ajuntament podrà demanar a l’empresa adjudicatària la realització d’actuacions
addicionals a un cost prèviament pactat.
Article 9.

Certificacions

L'adjudicatari presentarà certificacions mensuals dels treballs duts a terme d'acord
amb les condicions establertes, o bé, com amb la freqüència que s’acordi amb els
Serveis Tècnics.
Les certificacions hauran de contenir els metres quadrats executats i els camins als
que corresponen.
Es podrà presentar la factura corresponent dels treballs certificats un cop aprovada
la seva certificació per part dels Serveis Tècnics.
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CAPÍTOL III
RECURSOS ADSCRITS AL SERVEI
Article 10.

Personal

Per a la prestació dels treballs es comptarà amb el personal que l’empresa
adjudicatària cregui oportú per al desenvolupament de les activitats compreses en
el contracte de serveis.

Article 11.

Maquinària i vehicles

Per a la prestació del servei es comptarà com a mínim amb:
-

una retroexcavadora
un camió cuba per al reg
una compactadora

Article 12.

Responsabilitat del contractista

Els serveis i instal·lacions que resultin afectats o malmesos durant les tasques
objecte del contracte hauran de ser reparats adequadament pel contractista en el
termini més breu possible.
Per altra banda, el contractista haurà de complir amb la normativa vigent en
matèria d'ordre i seguretat laboral.
Caldrà senyalitzar correctament l’àmbit d’actuació mentre es duguin a terme els
treballs. Tota la senyalització necessària per al correcte desenvolupament dels
treballs haurà de ser aportada pel contractista.
El contractista haurà de col·locar la senyalització preventiva provisional de prohibit
estacionar, amb un mínim 15 dies d’antelació, al camins rurals, carrers urbans
sense pavimentar i àrees d’aparcament o similars.
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CAPÍTOL IV
NORMES GENERALS I DE SEGUIMENT
Article 13.

Sistema de control general

El sistema de control que es durà a terme es basarà en:
- Les certificacions emeses per l’adjudicatari
- Visites d’obra per part del personal dels serveis tècnics municipals
Article 14.

Obligacions del contractista

El contractista adjudicatari del servei, es compromet a prestar-lo en la forma que
estableix les clàusules d'aquest plec de prescripcions, i les que ofereix per a la
millora, en cas de ser acceptades per l'Ajuntament.
El contractista estarà obligat a complir el què disposen les lleis protectores del
treball, en tots els seus aspectes, inclòs en els de previsió i seguretat social del
personal empleat.
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