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PLEC DE PERSCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS (PPTP) DEL CONTRACTE
DELS SERVEIS PER L’EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS DE NETEJA DE LA LLERA
DEL RIU RIUDEBITLLES, AL T.M. DE TORRELAVIT
OBJECTE
L'objecte del present Plec de bases tècniques és el de definir les condicions
i bases particulars que haurà de regir la contractació dels serv eis de neteja
de la llera pública en l’àmbit urbà del Riu Riudebitlles, entre el Pont de Cal
Mussons i el Parc de les Pubilles, la descripció concreta de les actuacions a
executar, les prescripcions tècniques exigides sobre l’equip humà i material,
la definició del termini d’execució dels treballs i el seu pressupost.
El tram que trav essa la zona urbana del nucli antic de Terrassola i Lav it és
molt susceptible a possibles inundacions, ja que la zona inundable és molt
propera a les edificacions. De fet, l’any 1994, en aquest tram s’hi v an
produir unes grans inundacions que v aren afectar les plantes baixes dels
edificis de l’Ajuntament, el Casal de Cultura on ara s’hi ubica el Centre
d’I nterpretació de l’Aigua de Torrelav it, el Molí Paperer Carbó i altres
habitatges situats al carrer del Molí.
Aquest Ajuntament ha anat netejant, sempre amb el permís prev i de l’ACA,
petits trams més propers a les zones urbanes en més mal estat, sempre
depenent de les possibilitats econòmiques del consistori. Gràcies a la
conv ocatòria de la subv enció TES/2465/2014, es v a poder fer la neteja i
posterior replantació amb espècies autòctones d’un primer tram del riu que
v a des de la zona de l’Ajuntament/Casal de Cultura fins a la Paperera
Carbó, que en l’actualitat torna a estar en molt males condicions.
I en la conv ocatòria 2018 per a la conserv ació i manteniment de les lleres
públiques de l’ACA es v a concedir la neteja del tram des del Pont de Cal
Mussons fins al Centre d’I nterpretació de l’Aigua, situat a la planta inferior
de l’edifici del Casal de Cultura, actuació que s’ha reduït en superfície
tractada.
La resolució de la conv ocatòria de subv encions pel Programa de
manteniment i conserv ació de lleres publiques 2020-2021(TES/1053/2020) per
a realitzar actuacions de conserv ació i manteniment de lleres públiques en
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trams urbans proposada per l’Agència Catalana de l’Aigua, ha estat
concedida.

AMBIT DELS TREBALLS
La localització de la zona d’interv enció es centra en el tram del riu
Riudebitlles i el torrent de Mas Vendrell en el seu pas pel nucli urbà de
Torrelav it.

Concretament, definim els trams d’actuació en els trams següents:

Riudebitlles:
Coordenades: 393502, 4589242 (punt inicial); 394306,4588978 (punt
final)
Longitud total del tram: 1.142 m
Amplada mitjana de la llera: 31m
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Torrent Mas Vendrell:
Coordenades: 393594, 4589297 (punt inicial); 394150,4588060 (punt final)
Longitud total del tram: 545 m
Amplada mitjana de la llera: 7m

DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS
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L’adjudicatari haurà de prev eure les actuacions sobre la v egetació de
ribera i la neteja dels elements v egetals acumulats a l’espai fluv ial que
puguin disminuir la capacitat hidràulica de la llera per motius naturals,
essent prioritàries aquelles actuacions adreçades a la retirada de
v egetació al·lòctona de mal comportament hidràulic o que pugui
representar un obstacle en infraestructures de poca capacitat hidràulica.
En aquest sentit, una de les espècies inv asores amb una presència més
elev ada en el territori, és la canya del tipus Arundo donax, sobre la qual
s’haurà d’actuar amb la major eficàcia, d’acord amb els criteris que es
fixen en aquest Plec.
Els objectius que es proposen per aquesta actuacions són les següents:
1. Retirada de residus.
2. Retirada de la canya de la zona per ev itar que pugui anar ocupant
més superfície en detriment de la v egetació autòctona existent o
futura.
3. Plantació d’espècies autòctones. Es restauraran les comunitats
v egetals autòctones que han estat desplaçades per la colonització
d’espècies al·lòctones mitjançant plantacions. Aquestes ajudaran a
mantenir l’espai recuperat net de canya. Els indiv idus es plantaran en
grups per tal d’augmentar la sev a v isibilitat de cara als futurs
manteniments de la llera, així com la resistència de la planta a la
tracció en av ingudes.
En el cas que excepcionalment s’hagin d’obrir accessos a la llera, es
realitzaran minimitzant el seu impacte i en cap cas obstaculitzaran el pas de
l’aigua. Si puntualment es troben restes de deixalles a la zona d’actuació, es
retiraran i es portaran a un gestor autoritzat.
S’habilitaran zones d’accés per minimitzar el màxim possible el trànsit rodat
de maquinària en marges i riberes, sempre i quan sigui possible l’ús de
maquinària, per ev itar la desestabilització del terreny. No es permetrà la
circulació fora dels camins establerts.
ABAST DELS TREBALLS A REALITZAR
Aspectes generals
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Les tasques a realitzar per l’adjudicatari consisteixen en tots aquells treballs
que permetin desenv olupar, de manera òptima, les actuacions definides en
el Programa de manteniment i conserv ació de lleres 2020-2021, en tots els
aspectes generals que s’estipulen a la normativ a v igent i al seu reglament
d’aplicació, així com els específics que s’estipulin en aquest Plec tècnic.
Per a la realització de les sev es funcions, l’equip de l’adjudicatari disposarà
de les atribucions necessàries per a poder materialitzar les actuacions en
qualitat, termini i pressupost i, per a l’assoliment d’aquesta fita, podrà
prendre les decisions tècniques que consideri oportunes amb estricte
compliment de la normativ a v igent i de la documentació contractual. No
obstant això, requerirà del v istiplau prev i dels serv eis tècnics municipals en
tot allò que pugui alterar les condicions contractuals establertes.
Els treballs encomanats a l’adjudicatari s’estructuren en dues fases:
Fase 1. Acta de delimitació dels treballs:
Prèv iament a l’inici dels treballs, l’adjudicatari, representat pel seu tècnic
responsable i els serv eis tècnics municipals, realitzaran la delimitació sobre
el terreny de les tasques a executar en base a les tipologies d’actuacions
especificades a la clàusula segona del Plec Administratiu.
A partir de la comprov ació sobre terreny, i tenint en compte les
circumstàncies que puguin condicionar el seu plantejament o incidir en el
desenv olupament de les tasques, es concretaran els treballs a realitzar i es
replantejaran els límits de l’actuació a executar, que tindrà com a longitud
màxima la delimitada per les coordenades indicades anteriorment. Les
superfícies a actuar es representaran sobre plànols a escala adequada per
a la sev a comprensió. Aquesta informació, més els amidaments i imports
d’execució, constarà a l’Acta de delimitació dels treballs que serà
facilitada per aquest ajuntament.
Aquesta acta es durà a terme en un termini no superior a 15 dies des de la
formalització del contracte. L’import màxim de finançament és el que
consta a la Clàusula Segona del Plec Administratiu.
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En aquesta acta serà necessari identificar els espais dominats o ocupats per
espècies de ribera autòctones i ev itar la sev a afecció. A criteri dels serv eis
tècnics municipals se senyalitzaran aquells elements v egetals a respectar.
A l’acta s’inclourà un mínim de dues fotografies de la situació prèv ia de
l’àmbit. L’adjudicatari facilitarà a l’ajuntament un mínim de sis fotografies en
format “jpg”, georeferenciades o amb indicació sobre plànol de la sev a
situació.
La signatura de l’acta implicarà l’autorització de l’ajuntament sobre l’inici
de l’actuació acordada, essent necessari que a la mateixa figurin les dades
complertes i la prev isió del cost de l’actuació, que en cap cas superarà el
màxim indicat a la Clàusula Segona i que es detallarà segons els preus
unitaris adjudicats.
Fase 2. Execució dels treballs
L’adjudicatari informarà en tot moment, a requeriment de l’ajuntament,
sobre l’estat de les tasques efectuades i sobre l’estat de les tasques
pendents.
En cas de paralització o alentiment acusat del ritme d’execució dels
treballs, l’adjudicatari elaborarà un informe justificatiu que traslladarà als
serv eis tècnics municipals que proposarà les mesures oportunes per a
recuperar el temps perdut. Es procedirà de manera anàloga en el cas de
danys a tercers amb motiu de l’execució dels treballs o qualsev ol altra
contingència.
Per a l’execució dels treballs es tindran en compte els documents indicats a
la Clàusula Segona i les següents indicacions particulars:
I nici dels treballs
Els treballs s’iniciaran el més av iat possible , i abans del 31 de desembre de
2021, una v egada formalitzat el contracte i a l’endemà de la signatura de
l’acta d’inici dels treballs.
El termini màxim d’execució del contracte serà des de la formalització del
contracte fins l’1 de març de 2022.
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Extracció d’Arundo donax a zones d’extensa colonització o canyar antic:
Els treballs s’efectuaran mitjançant retroexcav adora o maquinària
necessària i dos operaris com a mínim de suport a aquesta per tal de
comprov ar l’adequada actuació.
Cal extreure completament tant la part aèria com subterrània (rizomes), en
els primers 50 cm de profunditat, com a mínim.
És imprescindible fer un repàs posterior manual per tal d’arrencar, quan
encara és fàcil, els petits fragments de rizoma que haguessin pogut
sobrev iure a la interv enció.
Posteriorment cal que les restes de canya i rizoma es triturin a una mida que
impedeixi el rebrot. En cas que no sigui possible, total o parcialment, les
restes de rizoma hauran de ser transportades a abocador de residus
v egetals.
Extracció d’Arundo donax en petits nuclis escampats:
En cas de nuclis aïllats o no gaire extensos, es pot actuar amb una
desbrossada manual de la part aèria i posterior retirada mecànica del
rizoma, amb repàs manual posterior.
Les restes de canya i rizoma es trituren amb una biotrituradora, ja que així
perden totalment la sev a capacitat de rebrotar. Aquest material es pot
aprofitar com a mulch per protegir el sòl de manera immediata a la zona
interv inguda.
Si no es disposa d’una biotrituradora o tipus trituradora de jardineria (trinxat),
les restes d’aquests petits nuclis es poden enterrar en clots de profunditat
mínima de 2 metres, per tal de garantir que no tornin a rebrotar.
En cas de predicció de pluges, no és aconsellable dipositar les restes
triturades sobre el terreny.
Actuacions posteriors a l’extracció de la canya:
Als llocs on s’ha interv ingut, la superfície queda exposada i remoguda i
fàcilment pot tornar-se a ocupar per aquestes o altres espècies inv asores.
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Per tant, cal efectuar una sembra amb llav ors de v arietats autòctones (si
no es garanteix la barreja, es pot sembrar alfals Medicago sativ a, ja que
actua de preparatòria del terreny), per tal de protegir el sòl i efectuar
plantacions d’espècies de ribera.
Les plantacions s’efectuaran prioritàriament en alv èols forestals (200-300
cm3), formant nuclis de 3-5 exemplars monoespecífics amb un mínim d’un
reg posterior. D’aquesta manera es disminueixen les baixes i es facilita el
manteniment posterior ja que s’identifiquen millor els grups. La distribució de
la planta es fa amb una densitat aproximada de 1u cada 4m2. Si
tècnicament es considera adient, es podrà plantar amb planta en
contenidor.
Respecte les espècies de plantacions i sembra, el producte v egetal
certificat haurà de prov enir d’empreses de v iv ers de la comarca o àrees
pròximes. Es garantirà un ús majoritari de llav ors i planta autòctona de
procedència certificada.
Finalitzats els treballs l’adjudicatari haurà de trametre un mínim de sis
fotografies en format “jpg”, georeferenciades o amb indicació sobre plànol
de la sev a situació.
En aquest cas, els serv eis tècnics municipals faran el seguiment de
l’execució per part de l’adjudicatari de les esmenes d’actuacions i
correccions de tasques que durant la inspecció es reconeguin
incompletes, no acabades o amb defectes d’execució.
MITJANS A DEDICAR PER PART DE L’ADJUDICATARI
Consideracions generals
L’adjudicatari nomenarà un tècnic responsable o director tècnic i aquest
serà el representant de l’adjudicatari dav ant l’ajuntament durant
l’execució de totes les fases dels treballs d’aquest contracte. Disposarà de
la titulació en Biologia, Ciències Ambientals, Enginyer o tècnic Agrònom,
Forestal, Geòleg o de Camins Canals i Ports, amb un mínim de tres anys
d’experiència professional en treballs relacionats amb tasques de
conserv ació i/o restauració d’espais fluv ials. S’aportarà el curriculum vitae
complert (és a dir, incloent-hi tot l’historial professional) i una còpia de la
titulació acadèmica pertinent.
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Aquest tècnic responsable o director tècnic serà l'interlocutor habitual
entre l’empresa adjudicatària i l’Ajuntament de Torrelavit . Participarà en les
reunions que puguin organitzar-se amb els tècnics de l’ajuntament i serà el
responsable de l’entrega de la informació i documentació.
L’adjudicatari assumirà totes les despeses de v isat de les tasques del tècnic
responsable per part del Col·legi professional corresponent, si en algun
moment aquest esdev é necessari.
Mitjans humans
L’adjudicatari disposarà en tot moment del personal necessari per satisfer
adequadament la prestació del serv ei, cobrint absències per v acances,
permisos, incapacitats temporals, etc., i abonant les corresponents
retribucions, incentius i càrregues socials, complint així amb la legislació
v igent en matèria de recursos humans.
L’equip tècnic que durà a terme els treballs objecte d’aquest contracte,
haurà d’estar format, com a mínim, per les persones amb les titulacions i
experiències que s’indiquen a continuació:
Un (1) tècnic responsable o director tècnic del contracte amb la titulació
en Biologia, Ciències Ambientals, Enginyer o tècnic Agrònom, Forestal,
Geòleg o de Camins Canals i Ports, amb un mínim de tres anys
d’experiència professional en treballs relacionats amb tasques de
conserv ació i/o restauració d’espais fluv ials. Aquest responsable serà
l'interlocutor habitual entre l’empresa adjudicatària i L’Ajuntament de
Torrelavit .
Un (1) encarregat de jardineria o oficial de jardineria per a aquelles
actuacions que suposin l’eliminació d’Arundo donax amb tres anys
d’experiència mínima en treballs d’àmbit fluv ial.
Dos (2) peons o oficials/ajudants de jardineria especialitzats en tasques de
tractament de la v egetació en àmbits rurals i plantacions, amb tres anys
d’experiència mínima.
L’acreditació del personal adscrit al contracte es realitzarà mitjançant
l’aportació dels títols de les formacions acreditades i els seus currículum
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v itae. A aquesta relació li seran acompanyats els corresponents certificats
de bona execució acreditatius dels serv eis o treballs realitzats expedits o
v isats per l’òrgan competent quan el destinatari sigui una entitat del sector
públic; o per certificat expedit pel subjecte priv at, o a falta d’aquest darrer,
per declaració responsable del licitador acompanyada dels documents
obrants en poder del mateix que acreditin l’acreditació de la prestació.
L’adjudicatari serà responsable dels danys i perjudicis que el personal i/o
maquinària puguin causar a béns particulars o públics. A tal efecte,
contractarà l’oportuna pòlissa d’assegurances de responsabilitat civ il amb
les cobertures escaients.
L’adjudicatari facilitarà, sempre que li sigui sol·licitat pels tècnics municipals
tota la informació que permeti
superv isar la plantilla i identificar als
responsables de cada treball. Tot el personal que s’utilitzi per a la prestació
dels serv eis, tindrà dependència laboral de l’adjudicatari.
L’adjudicatari està obligat al compliment exacte de totes les lleis i
disposicions v igents en matèria social i laboral, i a tenir tot el personal
degudament legalitzat d’acord amb aquestes, essent necessari justificar-ho
amb la corresponent documentació (Alta a la SS, targes TC-1 i TC-2).
Mitjans materials
L’adjudicatari disposarà de tots els mitjans materials necessaris pel correcte
desenv olupament de les tasques encomanades, en el seu sentit més ampli i
sense limitacions per aquests conceptes, tot incloent els v ehicles adequats
en número i tipologia per a garantir la mobilitat dels seus treballadors. Serà
imprescindible que per al transport dels treballadors s’utilitzin v ehicles de
distintiu ambiental “C” o de menor emissions.
L’adjudicatari disposarà del programari informàtic estàndard tipus Microsoft
Office o compatible, i TCQ/Presto, atès que tota la informació que s’ha de
subministrar a l’Ajuntament de Torrelavit en suport informàtic ha de ser
compatible amb aquest programari.
Relació entre l’adjudicatari i l’administració
L’adjudicatari informarà en tot moment, a requeriment dels tècnics
municipals, sobre l’estat i desenv olupament de les actuacions efectuades
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de forma precisa, especialment en aquells aspectes o circumstàncies que
requereixin de la sev a interv enció.
L’adjudicatari garantirà una comunicació telefònica i telemàtica contínua i
permanent amb els tècnics municipals. A tal efecte, qualsev ol requeriment
telefònic o telemàtic per part de l’ajuntament haurà de ser atès en la major
brev etat possible i, en tot cas, dins la jornada laboral en què es produeixi. El
flux de comunicació haurà de quedar garantit amb el director tècnic o,
amb caràcter excepcional, amb el seu encarregat.
Termini màxim d’execució
El termini prev ist per l'execució dels treballs és de TRES (3) MESOS,
començant a comptar des de la data de la signatura del contracte i fins a
la presentació del contracte en els termes establerts en el Plec.
En cap cas els treballs es realitzaran a partir l’1 de març de 2022, degut a
que el període comprès entre d’1 de març i l’1 d’agost és el moment en el
que es produeix la nidificació de les aus.
Abonament dels treballs
L’abonament dels treballs realitzats es farà mitjançant una única factura
expedida pel contractista i conformada pel responsable del contracte.
L’import i el termini de presentació de la factura coincidirà amb la
finalització dels treballs d’execució del contracte, una v egada signada
l’acta de finalització dels treballs, que inclourà el detall del pressupost amb
els preus unitaris d’adjudicació.
Els treballs defectuosos segons el parer de l'Administració hauran de ser
corregits segons les sev es instruccions.
Pressupost
L'actuació prev ista comprèn un total de 4.947,00 m2 d’espècies inv asores a
extreure.
El preu per realitzar les feines d'eliminació de la canya incloent el rizoma,
amb una superfície d'actuació d'uns 4.947,00 m2 ascendeix per un import
de 79.998,84 € (I VA exclòs).
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El pressupost s'ha realitzat segons la taula de preus establerta en l’annex 1
de les bases de la Resolució TES/1053/2020 del Programa de manteniment i
conserv ació de les lleres públiques 2020-2021.
Es desglossa a continuació el pressupost de licitació per a l’execució dels
treballs anteriorment citats:

Signat electrònicament per qui s’indica.
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