PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
DEMANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA DELS JARDINS DE SANT POL DE
MAR.
L’objecte del contracte és la prestació del servei de recuperació, conservació i
manteniment de les zones verdes i espais lliures de titularitat de l’Ajuntament de Sant
Pol de Mar, incloent-hi la mà d’obra necessària així com la maquinària i tots els
elements necessaris per a la prestació del servei dels espais relacionats a l’Annex I.
El contracte inclou el manteniment de les xarxes de reg, en els espais que disposin,
canvi de programacions, revisions, revisions i ajustaments, manteniment de bateries,
tasques de prevenció de legionel·losi, desinfeccions, reposició de qualsevol element
de reg.
Cada un dels espais presenta les seves característiques pròpies, alguns amb
presència d’arbrat,arbustos, entapissants, plantes de temporada, paviments de sauló,
paviment dur, mobiliari urbà etc.
A continuació es defineixen la forma d’executar les diferents feines que s’hauran de
dur a terme en les taques de manteniment i conservació:
ARBRAT:
Dos cops l’any, es realitzarà l’entrecavat, trencant la costra que es pugui formar al
voltant de l’arbre, s’aprofitarà aquesta feina per fer les aplicacions d’adobat i
posteriorment s’afegirà Mulch.
Es mantindran nets d’herbes, de forma manual o de forma mecànica amb molta cura
de no provocar cops en el coll de l’arbre.
Es realitzarà l’entutorament dels arbres en cas de ser necessari , el tutor serà de fusta
tractada , d’una alçada entre 1,5 i 2 metres i es subjectarà a l’arbre mitjançant tires de
cautxú.
La retirada d’arbres es realitzarà en cas de ser necessari, si l’arbre està mort o malalt,
sempre amb el consentiment dels serveis tècnics municipals , eliminant la soca i
procedint a la substitució del mateix.
Els treballs d’esporga necessaris en cas de perill o de malaltia per mantenir en bon
estat l’aspecte de l’arbre, el seu estat sanitari , eliminant les branques mortes ,
malmeses o aquelles que poden representar un perill.
Es portarà un control visual de l’arbrat per tal de detectar amb antelació qualsevol
anomalia patològica o mancança de nutrients que es presenti i es faran els
tractaments preventius sobre aquelles patologies més comunes i habituals, amb
productes que compleixin la normativa vigent.

Es realitzarà un regatge manual amb mànega segons les necessitats.
S’aportaran els nutrients necessaris de forma orgànica o mineral, la quantitat aportada
anirà en relació a l’edat de l’arbre.
Dins aquest apartat s’inclouen treballs especials per urgències en arbrat públic,
neteges vàries i recollida de fullatge.
ARBUSTOS, LIANES I ENTAPISSANTS
L’entrecavat es durà a terme de forma periòdica i sempre desprès de l’eliminació de
les herbes, deixant la terra homogènia i ben perfilada.
Es tindrà cura de retirar totes les males herbes de forma manual o mecànica que
creixen en les zones plantades amb arbustos o flors de temporada, deixant sempre
l’espai net i rasclonat.
L’adobat es realitzarà amb adobs orgànics i/o minerals , els adobats minerals es faran
dos cops l’any i l’orgànica un cop l’any.
Tota la superfície es regarà homogèniament d’acord amb el sistema instal·lat ja sigui
per aspersió, degoteig o per medis manuals amb mànega en cas de no disposar de
sistema de reg.
Es reposaran els arbustos/ flors mortes, de les mateixes característiques i mides que
les existents el més aviat possible des del moment en que es detecti la baixa.
Tots els arbustos es mantindran perfectament retallats i podats, aquesta poda vindrà
determinada per l’època de l’any.
Les enfiladisses, lianes i entapissants que es podaran o retallaran segons necessitats
per adequar l’espai a les necessitats de l’espai i que es vegin sempre proporcionades.
Les plantes de temporada es substituiran 2 cops l’any mínim per procedir a la seva
renovació.
Els parterres de flors tindran el mateix criteri de conservació que els arbustos , lianes i
entapissants llevat de l’esporga que no serà necessària.

GESPES I PRATS
Es mantindran totes les gespes i prats netes de residus i brutícia en general i segades
adequadament, i perfilades amb l’objectiu de mantenir-la amb l’alçada adient durant tot
l’any, la freqüència necessària variarà segons la categoria (Festuca, Gramma, Lolium,
prats naturals .. etc.)
Es realitzarà el retall de vores per mantenir-la sempre dins de la mateixa alçaria que la
resta amb igual freqüència que les segues.
Desprès de la sega es realitzarà l’escarificat amb una profunditat variables segons la
categoria de la gespa.
L’aportació d’enceballs i esmenes, substrats rics en matèria orgànica, es realitzarà
conjuntament amb l’escarificat o aireig profund.
Periòdicament, segons les necessitats es faran les aportacions d’adobs orgànics
necessaris pel correcte desenvolupament.
Es tindrà cura en tot moment del control i prevenció de tot tipus de plagues i malalties.
Els regatges es realitzaran per sistemes mecànics a les zones on es disposi o per
mitjans manuals (mànega).
Es ressembraran totes les zones que presentin clapes sense vegetació de 25mm de
diàmetre o més.
TRACTAMENT FITOSANITARIS
Es duran a terme els tractaments necessaris sobre detecció de plagues, sempre que
sigui possible, s’utilitzarà el control biològic de les plagues evitant el tractament amb
productes fitosanitaris que puguin afectar negativament el medi ambient, també caldrà
contemplar el control integral de plagues i malalties quan aquest sigui possible.
MANTENIMENT DE PAVIMENT DE SAULÓ
Es duran a terme totes les operacions necessàries per mantenir en perfecte estat el
conjunt de paviments de sauló, que hi pugui haver en la zona definida.
Aquestes zones es mantindrà sempre en perfecte estat de neteja eliminant la
presència de males herbes i residus sempre que calgui.

NETEGES GENERALS
Es dedicarà una atenció especial i constant a totes les superfícies del voltant de les
zones enjardinades, superfícies toves de sauló, graves, còdols...etc.
Aquesta feina consistirà en l’eliminació de tota la vegetació de creixement espontani,
fulles caigudes, restes de treballs de sega, poda, deixalles i escombraries que pel
motiu que sigui es trobin a les zones objecte del contracte, garantint en tot moment el
seu bon estat de neteja.
Es tindrà la mateixa cura a les zones pavimentades
CONSERVACIÓ I INSTAL·LACIÓ DE LES XARXES DE REG.
El contractista es farà responsable de la conservació i el manteniment de tota la
instal·lació de reg i de la resta de la xarxa d’aigua dins de l’àmbit dels parcs i jardins,
La conservació de la xarxa de reg, des de la sortida del punt de connexió en el
comptador arqueta de la Cia. d’aigües locals, passant per les canonades fins els
aspersors/difusors/inundadors/ línies de degoteigs o fins les boques de reg amb les
corresponents arquetes seran a càrrec de l’adjudicatari, incloent-hi els programadors
de reg automàtic, la xarxa elèctrica, les electrovàlvules i tota la instal·lació.
L’adjudicatari vetllarà pel perfecte funcionament de totes les instal·lacions de reg i
qualsevol avaria es repararà al més aviat possible.
A l’Annex I s’especifica el sistema de reg de cada un dels espais, en cas de disposar.
El manteniment inclourà el protocol de control de la legionel·la.
L’execució o ampliació de les xarxes de reg haurà d’estar consensuada amb els
serveis tècnics, aquest serà sempre mitjançant tub de degoteig col·locat amb grapes
d’ancoratge i amb les distàncies necessàries per la correcta hidratació de les plantes i
arbres existents. Connexió de la xarxa de reg als sistemes de control mitjançant
electrovàlvules i programador.
TREBALLS D’EMERGÈNCIA
Per a situacions d’emergència com arbres caiguts, trencament de branques etc., el
personal estarà localitzable per a poder assistir amb la màxima celeritat, l’empresa
buscarà els recursos necessaris tant personals com materials per poder resoldre la
situació.

SUPERVISIÓ I CONTROL
L’objecte del control es avaluar el grau de compliment quantitatiu i qualitatiu del servei
d’acord amb les prescripcions tècniques descrites en aquest plec. Aquest control es
realitzarà de manera aleatori adreçat a avaluar l’adequació dels serveis prestats per
l’adjudicatari d’acord amb els requeriments exigits.
Es tracta d’una avaluació permanent de control i inspecció sobre tots i cada un dels
paràmetres o indicadors que possibilitin qualificar amb una puntuació preestablerta el
compliment del servei.
En concret, els serveis d’inspecció municipal constataran i valoraran permanentment,
respecte tots els espais objecte d’aquest contracte:
•
•
•
•
•
•
•
•

Estètica de l’espai basada en el manteniment
Neteja
Estat de les plantes
Programació i estat dels sistemes de reg
Realització de les tasques d’acord amb la programació dels treballs
Gestió dels residus
Qualitat dels treballs de poda, quan aquesta es realitzi
Qualsevol altre possible dins totes les especificacions que l’empresa ha de
complir d’acord aquest Plec.

Cada situació inspeccionada donarà peu a una qualificació per part dels serveis
municipals d’inspecció de 0,5 i 10 als efectes de l’avaluació mensual.
0 punts = servei deficient
5 punts= servei amb mancances parcials
10 punts= servei correcte
Independentment de l’aplicació de la penalització, la declaració de treball defectuós
comportarà l’obligació del contractista de procedir a les correccions i/o addicions que el
supervisor assenyali en la seva declaració, sense cost ni perjudici per l’Ajuntament.

ANNEX I
Plaça Anselm Clavé (2.300m2)
Aquest espai té la consideració de parc, dins de l’entramat urbà del municipi i molt
freqüentat per nens ciutadà en general.
Aquest espai s’ha remodelat recentment amb gran varietat d’espècies, Ophiopogon
Japonicum, Clivia Minneata, Diete grandiflora, Callistemon, grevillea.
Trobem també arbrat , plàtans, til·lers, bellaombra.
Disposa de reg automàtic per goteig a la part de nou enjardinament.
En aquest espai trobem una sèrie d’elements ben definits i més directes per l’ús del
ciutadà com són: zones de descans amb bancs (8), papereres(6), 2 zones de joc
infantil, una font i un ampli espai de paviment de sauló.
Es tracta d’una zona de forta pressió del ciutadà i on s’ha de prioritzar la seva neteja i
reposició de la vegetació.

L’Aixernedor (906m2)
Es tracta d’un espai situat a la sortida del municipi, a part de l’espai enjardinat trobem
diferent mobiliari urbà, bancs i papereres, una espai de sauló i unes escales de fusta
que travessen tot el jardí.
No disposa d’instal·lació de reg automàtic.
Destaca per una gran diversitat d’espècies , tant pel que fa a l’arbrat, els arbustos,les
entapissants i flor de temporada.
La heterogeneïtat de les espècies vegetals dóna un valor ornamental d’alta qualitat,
tant pel que fa a diversitat de colors de les flors i de les fulles com per l’arbrat i
entapissants.
Disposa d’un espai de descans amb bancs (3) i papereres (2).

Rotonda 4 camins
Illeta d’entrada a Sant Pol amb graves i tres plantacions ben diferenciades, dos de
Sàlvia Gregii i l’altra de Lavandula Dentata.
S’ha de mantenir sempre neta de males herbes, i tenir cura de la reposició de la grava
que sigui necessari així com de la planta.
Disposa de reg automàtic

Plaça Bruno Pomes
Aquesta plaça també està formada per una part de paviment dur amb mobiliari urbà i
una part enjardinada amb gran diversitat d’espècies ( Lippia nodiflora, Agapanthus,
Tulbagia, Zoysia.
Arbustos trepadors Bouganvilia i Glicina que s’han d’anar dirigint per tal que acabin
cobrint la pèrgola.
Disposa de reg automàtic.
A la plaça trobem mobiliari urbà bancs (3) , papereres, i un espai de paviment dur.

Illeta Gran Sol (55m2)
Es tracta d’una petita illeta que actualment es troba sense enjardinament destacable,
sobre la que s’hauria de realitzar un enjardinament per donar continuïtat a la Plaça
Bruno Pomes.
En aquest espai no hi ha mobiliari urbà
No disposa de reg automàtic.

Mirador el garrofers
Es tracta d’un espai semi forestal, que disposa també d’una parta de sauló amb
mobiliari urbà, bancs, papereres, una font i escales amb barana de fusta.
Trobem també diversitat de plantes i arbustos, Polygala myrtifolia, Hedera Helix,
Rosmarinus officinals, Juniperus ,Nerium Oleander.
No disposa de reg automàtic.
Petita plaça de sauló amb ,bancs, papereres, una font i escales amb barana de fusta i
travesses.

