GENERALITAT DE CATALUNYA

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGULEN EL
CONCURS PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE JARDINERIA EN LES ZONES
EMBLEMÀTIQUES I EN DIVERSOS ESPAIS DE L’EDIFICI DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA A GIRONA.

Es proposa encarregar la prestació dels serveis de jardineria en les zones emblemàtiques
i en diversos espais de l’edifici de la Delegació del Govern a Girona .
1. EXECUCIÓ DE L’ENCÀRREC
Tots els treballs a realitzar, atenent la seva naturalesa, hauran de ser realitzats en tot
moment per personal degudament habilitat a l’efecte que pugui desenvolupar les seves
tasques en un immoble de la Generalitat.
Tots els treballs s'executaran prenent totes les mesures necessàries per a que, en tot
moment, quedi garantida la seguretat del treballador d'acord amb tota la normativa
aplicable.
També s'extremaran les proteccions en els llocs que puguin afectar a terceres persones
com els vianants al carrer o altres treballadors o visitants de l’edifici. Seran imputables a
l’empresa adjudicatària del contracte els danys i perjudicis de tot tipus que s'originin per
defecte en la vigilància de les condicions de seguretat.
2. RESPONSABILITAT PER PÉRDUES O DESPERFECTES
L’empresa contractada es fa responsable de qualsevol desperfecte, pèrdua o
deteriorament en els béns, objectes i instal·lacions de les dependències produïts arran de
les tasques desenvolupades pels seus treballadors sense perjudici de la facultat que es
reserva l’Administració de resoldre l’encàrrec.
L’empresa contractada també es fa responsable que els seus treballadors prenguin les
mesures que calguin per a complir en tot moment la normativa sobre seguretat i higiene
en el treball i resta obligada a comunicar per escrit a l’Administració qualsevol necessitat
que impedeixi l’esmentat compliment.
3. TASQUES DE MANTENIMENT I REPOSICIÓ
Les tasques per al manteniment dels elements vegetals de l’edifici de la Generalitat a
Girona, preveuen les següents actuacions:
•
•
•
•
•
•
•

Manteniment de 8 magnòlies històriques al pati de les Magnòlies
Manteniment de 4 jardineres amb plantes d’exteriors ( margallons i tuies ) al pati
de les Magnòlies
Manteniment de 20 jardineres grans amb plantes d’interior i 4 de petites de sobre
taula, a l’oficina d’atenció al ciutadà, OAC
Manteniment de 10 jardineres amb plantes d’interior a l’oficina de la Delegació
Manteniment de 5 jardineres grans amb plantes d’interior a les sales Joan Pons,
espera Joan Pons, Sala de Juntes i rebedor sala Carles Rahola, rebedor Josep
Irla.
Manteniment de 14 plantes d’interior als despatxos de direcció.
Manteniment d’ 1 jardinera a la zona de consergeria
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•
•

Aplicació d’herbicida a cobertes de grava
Subministrament de 10 ponsèties (Ø40cm) amb test adornat en període nadalenc

GENERALITAT DE CATALUNYA

Les tasques de manteniment de les plantes preveuen el rec, tractaments fitosanitaris,
podat i adobament dels elements vegetals.
L’execució dels treballs de manteniment detallats es preveu amb una dotació de 5 hores
setmana per part d’un mestre jardiner especialitzat en planta ornamental.
Es preveu la reposició d’un 10% de les plantes d’interior que puguin resultar afectades.
Tota reposició o canvi de les plantes d’interior ha d’estar comunicat i acceptat de forma
prèvia a l’Administració. No s’acceptarà i en conseqüència no es pagarà cap canvi no
autoritzat.
4. PERSONAL INTEGRANT DEL CONTRACTE
El personal mínim a adscriure a l’execució del contracte serà un mestre jardiner. Aquest
mestre jardiner ha de ser expert en planta ornamental (principalment d’interior) i haurà de
tenir una experiència mínima de 5 anys en aquest àmbit. L’acreditació d’aquesta
experiència es farà mitjançant l’aportació de certificats expedits per l’òrgan competent
quan al destinatari sigui un òrgan del sector públic o mitjançant l’aportació d’un certificat
expedit pel destinatari en cas que sigui un subjecte privat. A manca d’aquest certificat
s’acreditarà mitjançant la declaració de l’empresari acompanyant dels documents que
acreditin la realització d’aquesta prestació. És imprescindible que en aquesta
documentació hi consti el nom de la persona que s’adscriurà al servei, acreditant
l’experiència personal del mateix.
Atès que la persona adscrita a l’execució del servei ha d’accedir a despatxos i
dependències de la seu de la Delegació Territorial del Govern es considera important
l’adscripció fixa del mestre jardiner, és a dir, mantenir a la mateixa persona durant
l’execució del contracte. En cas de malaltia o absència puntual s’ha d’avisar a
l’Administració en un període mínim de 24 hores facilitant les dades identificatives de la
persona proposada
No obstant això, l’Administració podrà demanar a l’empresa el canvi del personal adscrita
en cas d’insatisfacció del servei realitzat.

5. COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIAL
La Coordinació d’Activitats Empresarials del Departament de la Vicepresidència i
d’Economia i Hisenda aprovat el 8 de febrer de 2013, estableix que l’entitat/persona física
o jurídica proposada com a adjudicatària haurà d’aportar en el moment d’inici de
l’execució del contracte la documentació següent:
1. Avaluació dels riscos de l’activitat a desenvolupar als centres de treball del
Departament i les mesures preventives generals i específiques associades, amb
especial incidència en els riscos que puguin afectar als treballadors del
Departament o d’altres entitats/persones físiques o jurídiques concurrents.
2.

Relació del personal que prestarà serveis als centres de treball del Departament
i compromís d’actualització d’aquesta relació en cas de canvi.
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3.

Acreditació de la informació i formació en prevenció de riscos específica de
l’activitat del personal que prestarà serveis al Departament

4.

Compromís de comunicació dels incidents, accidents laborals i malalties
professionals derivats de les activitats a realitzar als centres de treball del
Departament i de participació en la investigació quan escaigui.

5.

Compromís de comunicació al Departament de riscos nous o no identificats.

6.

Nom i cognoms de la persona interlocutora per a la realització de la coordinació
empresarial en matèria de prevenció de riscos laborals.

5. VISITES A LA DEPENDÈNCIES OBJECTE DEL CONTRACTE

Es pot demanar visita a les dependències objecte del contracte demanant cita prèvia al
correu peticions.generalitatgirona@gencat.cat

Cap de Servei de Règim Interior
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