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1 – OBJECTE I VIGÈNCIA
1.1 OBJECTE
1.1.1.

Constitueix l’objecte del contracte la realització dels treballs necessaris per
aconseguir el manteniment d’un bon estat de la llera del torrent de Can Guilana
que transcorre en tram urbà del T.M. de Sarrià de Ter.

1.1.2.

Els esmentats treballs compre ne n:
- Retirada de vegetació que pugui obstaculitzar el pas de l'aigua per
la seva excessiva densitat
- Erradicació de vegetació invasora o desbrossada general i les
tasques de manteniment que poden incloure la revegetació, la
plantació i els regs de suport.
- Retirada d'arbres morts o de brancatge excessiu mitjançant poda.
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1.2 ÀMBIT
1.2.1.

La zona objecte del contracte és el tram del Torrent de Can Guilana que va
des de l’AP7 fins a la desembocadura al Ter al seu pas pel nucli urbà de
Sarrià de Ter. Les zones d’actuació són aquelles que no es troben
soterrades, aproximadament mig quilòmetre (530 metres).

1.2.2.

La zona d’actuació està NO està inclosa dins un tram ARPSI (àrea de risc
potencial significatiu d’inundació). Ara bé, desemboca a l’ARPSI del Ter al
seu pas per Girona i Sarrià de Ter que es correspon amb el codi
ES100100_100.

1.2.3.

Aquest tram del Torren t de Can Guilana o de Sarrià de Ter les ribes es trob e n
poblad es majoritària me nt per espècies exòtiq ue s, sovint invasores. Entr e
aquestes espècie s desta qu en :
- Ailant (Ailanth us altissima)
- Robínia (Robinia pseud ocaca cia)
- Negu nd o (Acer negund o)
- Canya ( Arundo donax)
- Vinya verge (Parthen ocissus quinqu efolia)
- Bamb ú, Palmere s, eucaliptus, plàtan s, lledon ers, ornam entals diverses, ...

1.2.4.

Es tracta d’un tram del Torrent de Can Guilana que discorre per la trama
urbana del municipi de Sarrià de Ter, pel barri de Can Torres. El tram inicial
sota l’autopista es troba endegat amb escullera fins a definir un colze i llavors
discorre més o menys naturalitzat fins a un primer soterrament d’uns 150
metres al límit entre la zona industrial i residencial, torna a aflorar uns 30
metres i es torna a soterrar fins a la seva desembocadura al Ter.

1.2.5.

En aquest tram del Torrent de Can Guilana hi ha infraestructures que podrien
resultar obstruïdes per aquesta vegetació en cas de crescuda important del
riu. Es tracta de les següents infraestructures:
- Pont de la carretera de Sarrià de Dalt
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- Trams
canalitzats del Torrent
1.2.6.

La finalitat de l’actuació és la reduir el risc hidrològic, amb retirada de part de
la vegetació existent que pot obstaculitzar el flux de l’aigua en les
infraestructures existents.

1.2.7.

S’hi troben arbres de grans dimensions, alguns d’ells moribunds i que poden
causar caigudes i obstruccions importants en aquest torr ent i agreujar la
inundabilitat de la zona en cas d’avinguda. Les actuacions que es plantegen
són de tractament i eliminació de la vegetació exòtica invasora, d ’aclarida de
peus en les zones amb majors densitats i de retirada dels peus de majors
dimensions. També d’actuar aigües amunt del pont i les canalitzacions
existents deixant una franja entre 5 i 10 metres desproveïda d ’espècies de
port arbori que puguin obstaculitzar el flux d’aigua i retenir la matèria vegetal
morta i altres materials que desplacen les crescudes.

1.2.8.

Com que bona part de la vegetació existent és al·lòctona es planteja la
restauració amb espècies autòctones perquè un cop efectuades les
actuacions les formacions resultants constitueixin formacions pròpies del
bosc de ribera autòcton.

1.2.9.

Hi ha alguns accessos existents a ambdues ribes per tal de poder
desenvolupar els treballs.
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1.3 MODIFICACIO NS DE L’ÀMBIT
1.3.1.

En cas de modificacions seran d’aplicació els mateixos preus unitaris i les
revisions que puguin correspondre en aplicació del contracte vigent.

1.3.2.

Aquestes modificacions seran assumides pel contractista amb les úniques
limitacions que es dedueixin de la directa aplicació de la legislació
contractual.

1.3.3.

El contractista no tindrà dret a presentar factura, ni a percebre cap quantitat
per treballs no realitzats.
En els casos d’impossibilitat material de la realització de treballs progra m a ts ,
per causes de temporals de pluja, altres causes naturals o meteorològiques,
o per instruccions directes de l’administració, no es presentarà la factura i en
tot cas el contractista podrà percebre l’import corresponent al benefici
industrial dels treballs no executats.
Així mateix, per actuacio ns d’altres administracio ns a la zona considera da de
domini públic hidràulic, s’aplicarà el mateix criteri descrit anteriorment.

1.4 PERÍODE DE VIGÈNCIA
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o

La durada
del contracte s’estableix pel període de dos anys. Aquest termini serà prorroga ble
anualment, per mutu acord de les parts, fins un màxim de dos anys més,
comunicant-ho prèviament en un termini mínim de tres mesos.

o

A l’acabament del contracte, l’adjudicatari resta obligat a continuar prestant els
serveis fins que, realitzada una nova licitació, el nou adjudicatari es faci càrrec de la
seva gestió, o es gestioni directament per la Corporació.

2 – ORGANITZ ACIÓ , PROGRAMACIÓ I DIRECCIÓ
2.1 PROGRAMACIÓ DELS TREBALL S
2.1.1.

Els treballs cal d r à qu e sigu i n exe c u t a t s el màx i m ràpi d pos s i b l e
ten i n t co m a per í o d e mà x i m d’in i ci el 31 de ma r ç de 20 2 2 .
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L’oferta contemplarà els vehicles, maquinària , eines i altres recursos a
emprar en cada cas.
2.1.2.

Aquesta program ació podrà ser modifica da , si fos necessari, pels tècnics de la
corporació, un cop consultat amb l’empresa adjudicatària, i el seu contingu t serà
d’obliga t complim en t per aquesta.

2.1.3.

Les modificacio ns en les program acio ns que es puguin produir haura n de ser
notificad es al contra ctista el més aviat possible.

2.1.4.

Les modificacio ns de maquinària o altres variacio ns que es derivin d’aqu e s t s
program es, no donaran dret a cap modifica ció dels preus unitaris que
correspo ng uin.

2.2 SUPERVISIÓ DELS TREBALLS
2.2.1.

La supervisió dels treballs serà desenvolup a da pel tècnic que determini la
corporació municip al.

2.2.2.

El supervisor tècnic dels treballs podrà fer totes les indicacio ns verbals o per escrit
que estimi convenients per al bon desenvolup am ent de la contracta i podr à
suspen dre les presta cion s, objecte de la mateixa, quan no es compleixin les
condicio ns exigide s o els treballs no satisfacin les regles generals de bon a
execució.

2.2.3

El supervisor podrà prend re en qualse vol mome nt les dade s, mostre s, fotografi e s ,
etc., que estimi oportú, i inspeccio nar cada fase d’execució en la forma que creg u i
convenien t.

2.2.4.

El contra ctista serà responsa ble dels danys que es produeixin de la seva
responsa bilita t i com a resulta t dels treballs desen volu pa ts a la mateixa .
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2.3 TREBALL S DEFECTUO SO S O MAL EXECUTAT S
2.3.1.

Fins que tingui lloc l’acceptació dels comunicats de treball, el contractista respon d r à
dels treballs i de les faltes que en els mateixos hi hagués.

2.3.2.

El contractista quedarà exempt de responsa bilitat quan els treballs defectu osos o
mal executa ts ho siguin per conse qü èn cia immedia ta i directa d’ordre escrita de
la Corpora ció.

2.3.3.

Si s’adverteixe n vicis o defectes en l’execu ció dels treballs o es tenen rao n s
fonam en tad es per creure que existeixen defectes ocults, el supervisor tècni c
orden arà la repetició dels treballs amb despese s a càrrec del contractista .

2.3.4.

Si el supervisor tècnic aprecia defectes en l’execució dels treballs, tant si es
refereix a qualitats com a dimen sion s, i aquests no poden ser corregits per have r
transcorre gut el termini, el supervisor, previ el tràmit d’audiè ncia al contra ctis t a ,
propo sarà a l’òrgan de contracta ció l’aplicació de la penalització per incomplim e n t
de les obligacion s contractuals que corresp o ng ui, que serà deduïd a de la
facturació periòdica.

2.3.5.

Les comunicacio ns de treballs per a realitzar o arranjar defectes d’execució de
treballs, seran prioritària men t mitjan çant ordres de treball escrites i signad es tant
pel supervisor tècnic com per l’encarreg at de l’empre sa adjudicatària u ope r a ri
responsa ble del servei. Aquestes seran d’obliga t complime nt per part de
l’empresa .

2.4 MAQUINÀRIA I ESTRIS
2.4.1.

Tota la maquin ària, vehicles, estris, material fungible i altres recurso s necess a ris
per la correcta execució del servei, seran aportats pel contractista. L’estat de
conservació, mante nime nt i bon funcio na me nt d’aque sts recursos sera n
exclusiva responsa bilita t del contra ctista.

2.4.2.

Finalitzat el període de contra cta ció no hi haurà reversió a favor de l’Administr a ci ó
de la maquin ària i estris aportats pel contractista.

3 - TREBALL S A R E A L I T Z A R
3.1 OBJECTE I FUNCIONS
3.1.1.

Tenen per objecte donar resposta als objectius de mante nir i conservar les lleres
públique s en bones condicio ns de desguà s, mitjança nt una adequ ad a gestió de la
vegetació de ribera i la neteja dels elements que poden acumular-se en els seus
trams urbans, alhora que s’afavoreix la reimpla ntació progressiva de la vegeta ci ó
autòcton a de ribera.

3.1.2.

TREBALLS SILVÍCOL ES:
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ESTASSADA SELECTIVA:
S’estassarà selectivam ent el matoll present a la superfície d’actuació definid a al
projecte , no havent de realitzar en aquest treballs en tota la zona suscep ti bl e
d’actuació, ja que hi ha zones on no és necessari fer una actuació d’aquest tipus .
La intensitat i zones d’actuació es determine n a l’apartat “Zones de definició dels
treballs”.

-

ACLARIDA SELECTIVA I/O SELECCIÓ DE TANYS I PODA PEUS RESTANT S:
A les zones on trobem vegeta ció arbòria i arbustiva es farà una aclarida selecti v a
de peus, prioritzant els peus de vern i freixe i altres espècies autòcto ne s i aclari n t
(o eliminant totalment, depene nt de les zones), els peus de pollancre , plàtan i
acàcia que poden perjudicar el desen volup am ent de al vegetació de riber a
autòcton a.
Les espècie s arbòries al·lòctone s de creixeme nt ràpid (pollancre, plàtan, etc) que
no estan catalog ad es com a espècies invasores però que en aquest hàbit a t
concret, actuen com a tal, ja que ocasion en pèrdue s de sòl, taps per caigud es dins
del curs d’aigua de la llera i desplace n les espècies autòcton es seran els prime r s
peus a aclarir. En aquest sentit, es respectaran tots els exemplars d’àlber i altres
espècies autòcton es, llevat que sigui estrictame nt necessari per l’adequ ad a gesti ó
forestal i/o es tracti d’exemplars o peus caiguts o instal·lats dins la pròpia llera i
puguin obstaculitzar el pas de l’aigua en cas de revingud a. Nomé s es realitz a r à
l’aclarida d’exemplars de classe diametral inferior a Ø15cm, que estig ui n
excessivame nt densos. En les zones on es detecti, s’asseg urarà, com a mínim, la
presència d’un peu en un marc de 6,00x6,0 0m.
A les zones d’influèn cia d’infraestructure s es realitzarà una tala arreu de tots els
exemplars presents, assegura nt la presència d’un exemplar d’espèci e s
autòcton es en un marc de 3,00x3,0 0m per a les espècies arbustives. En els
15,00 m situats immediata men t aigües amunt i avall dels ponts i soterram ents es
realitzarà una tala i desbrossad a arreu de vegetació, per tal de mante nir la secci ó
hidràulica del pont operativa.

-

ELIMINACIÓ DE LES RESTES:
Es netejarà la zona de residus vegetals: brossa, troncs i rabasses arrosse gats pel
corrent, troncs morts i peus caiguts o a punt de caure.
Les restes existents o
d’aclarida i/o selecció de
taps de vegetació quan
quedin dins de l’aigua
trossejaran i es deixara n
com a biomassa.

generad es amb els treballs d’estassa da selectiva i
tanys i poda, seran elimina des de la llera, per tal d’evit a r
hi hagi riuades i per evitar també que aquestes reste s
i la deixin sense oxigena ció. Les restes vegetals es
dipositad es a llocs accessible s per al seu aprofita m e n t

Per a les actuacions de retirada d’espècie s exòtique s invasore s, la gestió de les
restes no comportarà la dispersió de propà guls, llavors o d’altres parts de les
plantes que puguin suposar un risc de propa gació.
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ELIMINACIÓ DE VEGETACIÓ INVASORA :
S’ha detecta t la presència de vegetació invasora amb un alt poder colonitza dor la
qual pot anar despla çant la vegetació autòcto na de la zona, amb la conseqü e n t
pèrdua de qualita t ambie ntal de l’hàbitat, reduin t-ne la diversitat ecològica i
perjudica nt greumen t a la fauna, poc adapta da a les condicio ns dels espais fluvial s
degrad ats. En aquest sentit: S’efectu arà una aplicació per injecció d’herbici d e s
sistèmics i/o tala arreu de tots els exemplars de peus d’arbres d’espèci e s
exòtique s presents a l’àmbit d’actua ció. També es controlara n les formacio ns de
canya (Arundo donax) de la terrassa d’inund ació, per a la qual cosa es realitz a r à
una tala de la part aèria i un escatat dels rizomes en els trams on el pendent del
terreny sigui inferior al 30%.
Caldrà preveure la progre ssiva elimina ció dels peus d’espècies exòtiq u e s
invasore s incloses al “Catálo go de especie s exóticas invasoras ”, establert pel Real
Decreto 1628/2 011, de 14 de novembre. A nivell d’espècies cal tenir especi a l
atenció a els ailants (Ailantus altissima). A nivell de peus individuals cal tenir
especial atenció als peus femenin s d’ailant, els quals s’hauran d’anar elimin a n t
progre ssiva men t.
Control d’ailant:
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Es tractaran els peus de la planta, mitjançant tractame nt fitosanitari localitzat, qua n
aquesta està vegetan t, entre els mesos de maig a juny o bé de setembre a octubr e .
Caldrà esperar uns mesos a tallar-los, si la DT considera que s’han d’elimin ar les
restes vegetals.
Els treballs de control d’ailant en l’àmbit d’actuació , incloue n treballs previs de
desbrossad a per a facilitar l’accés als peus a tractar. El tractamen t dels ailants es
realitzarà seguin t el protocol de control químic de l’ailant de la Diputació de Giron a ,
disponible a: http://w ww.d dgi.cat/w eb/d ocu ment/3 18 7.
Posteriorme nt, passats uns mesos del tractam ent, es revisarà l’àrea tractada per
tal d’actuar sobre els rebrots i planço ns que restin, i es tallaran els arbres morts i
es trossejara n i retiraran de la llera.
Caldrà efectuar una repassa da dels àmbits interving uts per a retirar possibl e s
rebrots o plançons apareg uts del banc de llavor. Inclou posterior eliminació de
restes.
Resum dels treballs :
1. Desbrossad a prèvia, en cas de ser necessari.
2. Aplicació del tractam ent de control químic mitjança nt perfora cions en el tronc
de l’arbre seguint el protocol establert.
3. Tala controla da dels peus, un cop el tractame nt hagi produït efecte, i gesti ó
de residus.
4. Mantenime nt de rebrots existents
8
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Els treballs de control de la resta d’espècies:
Es realitzaran seguint els protocols de gestió de la flora exòtica invasora existen t s ,
com per exemple:
http://ww w.dd gi.cat/we b/servei/59 77/-protocols-de-g estio-de-la-flora-exoticainvasora
Per les altres espècie s se seguirà el protocol d’espècie s rebrotad ores de soca :
http://ww w.liferip ariater.com/biblioteca /ite ms/6 5/PR OTO C OL O_ NEG U N DO _Y_ O
TRAS.pdf.
O seguint les millores tècniqu es i científiqu es disponible s en el mome nt d’execu ci ó
de les actuacio ns. Qualsevol canvi de protocol o de metod ologia ha de ser aprov a t
i justificat per la DT abans de realitzar-se.
Resum dels treballs per a les altres espècies invasores (no ailant):
1. Determin ació per part de la DT dels indrets de control de les espècies.
2. Desbrossad a prèvia, tallada de l’arbre/planta i gestió de residus.
3. Aplicació del tractame nt de control químic seguint el protocol establert en
cada cas.

AJUNTAMENT DE SARRIÀ DE TER
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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4. Mantenime nt de rebrots
3.1.4.

RETIRADA DE DEIXALL ES
Es netejarà la zona de residus no vegetals (somiers, llaunes, plàstics, vidres, etc.)
els quals es gestionara n en instal·lacions autoritza des per l'Agència de Resid u s
de Catalu nya, d’acord amb el Text refós de la Llei regula dora dels residus de
Catalu nya, aprovat pel Decret Legislatiu 1/200 9 de 21 de juliol, modifica t per la
Llei 9/2011 de 29 de desembre, de promo ció de l’activitat econòmica .

3.1.5.

REPOBLACIÓ A ZONES DEGRADADES
Es procedirà a la repoblació amb vegeta ció arbòria i arbustiva de la zona, a l es
àrees degrad ad es per tal d’afavorir una ràpida recupera ció de l’hàbitat, perme t e n
poder recuperar la vegetació climàcica.
Les espècie s a emprar seran:
- Vegetació arbòria: Vern (Alnus glutino sa), Freixe de fulla petita (Fraixi n u s
angustifolia), Àlber (Populus alba), Salze blanc (Salix alba), etc.
- Vegetació arbustiva: Salze (Salix atrocin era, etc.), Saüc (Samb ucus nigra ) ,
Evònim ( Euonymu s europ ae us), etc
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3.1.6.
MANTENIMENT
Per tal de no disminuir la capacitat hidràulica de la llera i pote nciar el creixem e n t
del bosc de ribera autòcton , es realitzarà cada any, al llarg dels tres anys posteri o r s
a la tala, un mante nim ent consiste nt en una desbro ssa da (respecta nt els arbu s t s
d’espècie s autòcto ne s en un marc de 3x3) amb una eliminació de rebro t s
d’espècie s al·lòctone s (pollancre, robínia, etc) i selecció de rebrots d’espèci e s
autòcton es (àlber, freixe, vern, etc) a l’àrea de la tala.
La realització d’aque sts treballs de conservació i mante nim en t de la riera, sera n
realitza ts immediata me nt i en les condicio ns que estableixi l’Ajuntame nt.
3.2 ÀMBIT
L’àmbit general en què es poden donar aquests treballs és el torrent de Can Guilana, dins el T.M.
de Sarrià de Ter.

AJUNTAMENT DE SARRIÀ DE TER
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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3.3 EQUIPS
En general els equips a utilitzar seran els adequa ts a judici del supervisor tècnic dels treball s,
generalm en t seran les eines i maquinària convencio nals utilitzad es .
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4 – CONDICIO NS ECONÒMIQ UES I FACTURACIÓ .
4. 1 . CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES
La valoració de les propostes es farà sobre una puntuació màxima de 100 punts, repartits
de la següent manera:
b) 70 punts: es valorarà fins a un màxim de 70 punts , els preus dels treballs , per un
import màxim de 23.926,95 euros IVA no inclòs, a partir de la següent fórmula:
Puntuació apartat x Oferta més favorable
Oferta que es puntua
c) 15 punts: es valorarà l’experiència en tasques de neteja i manteniment de lleres. El
barem serà de 1 punt per cada any d’experiència fins a un màxim de 15 punts.
d) 15 punts: es valorarà amb 15 punts el foment de la integració social de persones
amb discapacitat, persones desafavorides o membres de grups vulnerables entre
les persones assignades a l’execució del contracte i, en general, la inserció
sociolaboral de persones amb discapacitat o en situació o risc d’exclusió social.

5 – PLÀ N O L S

AJUNTAMENT DE SARRIÀ DE TER
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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A co n tin u a ció :

Sarri à de Ter, 16 de febr e r de 202 2
L’en g i n y e r mu ni ci p al
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