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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR L’ADJUDICACIÓ
PER PROCEDIMENT OBERT, TRÀMIT ORDINARI, DEL CONTRACTE DE SERVEIS
DE SUPERVISIÓ/EDUCACIÓ AMBIENTAL I MANTENIMENT GENERAL DE
L’ESPAI D’INTERÈS NATURAL DE LA DESEMBOCADURA DEL RIU FOIX
Capítol I: Disposicions Generals
Clàusula 1. Objecte del contracte
Els serveis a aportar a l’espai natural de la desembocadura del Riu Foix consisteixen
en general en:




Supervisió i neteja de l’espai
Gestió del seu manteniment i conservació
Funcions com a informadors ambientals / agents cívics

Clàusula 2. Delimitació de l’espai objecte del contracte
L’espai objecte del contracte inclou tota la zona de la desembocadura del Riu Foix que
queda delimitada al nord per l’Avinguda Onze de Setembre, al sud pel mar, a l’est pel
Passeig Fluvial i a l’oest pel carrer Pla de Sant Pere.
Clàusula 3. Condicions bàsiques
3.1 Supervisió i neteja de l’espai. Gestió del seu manteniment i conservació. Funcions
coma a informadors ambientals/agents cívics.
L’adjudicatari resta obligat a:
a) Vigilar i custodiar l’entorn natural i les instal·lacions, tot tenint cura que no es
realitzin activitats no permeses per la legislació vigent i particularment la
normativa sobre espais d’interès natural i L’ORDENANÇA MUNICIPAL
REGULADORA DE L’ÚS I ACCÉS PÚBLIC DE LA DESEMBOCADURA DEL
RIU FOIX.
b) Fer respectar, especialment les prohibicions següents:







Fer foc
Portar els gossos deslligats
Llençar brossa fora de les papereres
Acampar
Alliberar animals
Circular per dins de les zones delimitades
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Destorbar les aus
Qualsevol altre acte que afecti de manera negativa a l’espai natural i als
seus visitants i/o que incompleixi la normativa vigent i especialment
L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L’ÚS I ACCÉS
PÚBLIC DE LA DESEMBOCADURA DEL RIU FOIX.

c) Fer un seguiment periòdic de la biodiversitat per tal de mantenir actualitzat
l’inventari d’animals de l’espai i procedir a la retirada d’espècies no autòctones
(amfibis, rèptils, mamífers, aus, etc...) i així evitar possibles problemàtiques.
d) Mantenir net l’espai.
e) Gestionar el manteniment i conservació de l’espai (substitució de cordes,
estaques i qualsevol altre element malmès, col·locació de cartells informatius,
neteja de cartells informatius pintats i substitució dels malmesos, control de la
presencia de gossos deslligats, de l’accés a l’interior de les zones abalisades,
dels cotxes dins de l’espai protegit, de les barbacoes, dels equips de música,
do donar de menjar als animals, de no recollir les deixalles – principalment a la
zona de pícnic -, etc...).
f) Informar immediatament al Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de
qualsevol incidència que tingui lloc a l’espai (caiguda d’arbres o branques, perill
de caiguda, actes vandàlics i per extensió de qualsevol incompliment de
L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L’ÚS I ACCÉS PÚBLIC DE
LA DESEMBOCADURA DEL RIU FOIX). En el cas que els incidents es
produeixin fora de l’horari habitual laboral del Departament de Medi Ambient de
l’Ajuntament es comunicarà la incidència a la Policia Local.
g) Informar als visitants de les conductes convenients, de les qüestions i dubtes
que plantegin al respecte i tenir cura que els menors vagin acompanyats dels
seus responsables (educadors, familiars, etc...).
h) Portar a terme tasques d’educació ambiental/agent cívic amb els visitants per
tal d’informar-los de les característiques, els valors, la fauna i flora, etc... de
l’espai i resoldre les possibles qüestions i dubtes que plantegin al respecte.
i)

Abans de finalitzar l’any presentar una memòria que haurà de recollir com a
mínim l’inventari d’animals actualitzat i un llistat de totes les incidències
detectades (tipus d’incidència, data en què s’ha detectat, gestions fetes per tal
de solucionar-les, data de la seva resolució, etc...).

j)

Complir un horari de permanència de dilluns a diumenge de tal manera que hi
hagi servei garantit durant un total d’hores segons el quadre següent:
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MES
GENER
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
JULIOL
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE
TOTAL

DIES DE SERVEI
31
29
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31

HORES AL DIA
7
7
7
7
7
8
8
8
8
7
7
7

TOTAL HORES
217
203
217
210
217
240
248
248
240
217
210
217
2.684

L’horari segons el qual es distribuiran les hores totals de servei, de dilluns a
diumenge, es determinarà d’acord amb les indicacions dels Serveis Tècnics
Municipals i en funció de les necessitats avaluades.
Consten els dies i les hores que s’ha d’oferir el servei, s’ha computat pel mes de
febrer 29 dies per tots els anys de contracte (del 2016 al 2019) i pels anys de
pròrroga (2020 i 2021), donat que els anys 2017/2018/2019 i 2020 només tenen 28
dies, aquesta jornada de més (7 hores) es prestarà al llarg de l’any en curs d’acord
amb el criteri del tècnic responsable del contracte, de tal manera que aquests
mesos de febrer amb 28 dies es computaran per les 203 hores (29x7).
k) Tot el personal haurà d’anar degudament equipat (telèfon mòbil, walkie,
prismàtics, etc...) i uniformat per a prestar els serveis en les millors condicions.
l)

Assumir amb les despeses de materials, productes, equips i demés accessoris
necessaris per a la correcta prestació del servei.

m) Subscriure una pòlissa de cobertura de responsabilitat civil pels actes o per
respondre dels accidents, malmetements o qualsevol exigència de
responsabilitat imputable, amb una cobertura mínima assegurada de 50.000,00
€.
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Diligència per fer constar que aquest Plec de Prescripcions Tècniques que ha de regir l’adjudicació del
contracte de serveis de supervisió/educació ambiental i manteniment general de l’espai d’interès natural
de la desembocadura del Riu Foix, ha estat aprovat per la sessió de la Junta de Govern Local de data 27
de gener de 2016, i consta de 3 clàusules i 4 pàgines.

Cubelles, 28 de gener de 2016

La Secretària General

Carme López-Feliu i Font

Signat
electrònicament per
:CPISR-1 Jose
Hinojosa i Gonzalez
Data :2016.01.29
10:44:20 CET
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