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PLEC

DE

PRESCRIPCIONS

TÈCNIQUES

PARTICULARS

PER

A

LA

CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS PER AL MANTENIMENT DE LA JARDINERIA
DELS ESPAIS VERDS-APARCAMENTS-CARRERS, PODES, PATIS D’ESCOLESLLAR INFANTS, MARGES, DEL MUNICIPI DE CRUILLES, MONELLS I SANT
SADURNÍ DE L’HEURA.

1. OBJECTE
El present plec té per objecte determinar les prescripcions tècniques particulars per a
la contractació dels serveis per al manteniment de la jardineria dels espais verds,
carrers, podes, parcs i jardins públics, zones verdes d’equipaments municipals
(patis de l’escola de Cruïlles, de l’escola de Sant Sadurní de l’Heura, i de la llar
d’infants de Monells), marge de la urbanització Puigventós i marges que
envolten els nuclis urbans, dins el municipi determinats en aquest propi plec.
L’ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, preveu la contractació
externa del servei de jardineria. El present document inclou les tasques prèvies
recomanades per a millorar l’estat actual de la vegetació i els treballs de manteniment
a realitzar amb el corresponent pressupost.
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura disposa de jardins i zones verdes repartides
per tot el municipi, hi predominen espècies mediterrànies.
L’objectiu del servei serà mantenir les zones verdes i de jardins en perfectes
condicions de manteniment.
És objecte de contractació el servei de manteniment jardineria dels espais verds, parcs
i jardins públics del municipi relacionades en l’Annex 1, el seu entorn, àrees
d’influència i d’altres espais propis així com tot el seu equipament.
El servei contractat haurà d'executar-se amb estricta subjecció a la normativa vigent,
les ordenances municipals, als plecs de prescripcions relacionats, a les instruccions de
l’ajuntament i a l’oferta. L'adjudicatari haurà de seguir, en la prestació del servei, totes
les definicions i detalls d'execució continguts a l'esmentada documentació.

2. ZONES
L’Ajuntament defineix i identifica TRES NUCLIS, en els quals s’hi descriu el
manteniment de la jardineria dels espais verds, carrers, podes, parcs i jardins públics,
zones verdes d’edificis municipals, marge de la urbanització Puigventós, marges que
envolten els nuclis urbans, d’acord amb l’Annex 1.
Les zones definides són les següents:
- Cruïlles i urbanització Puigventós
- Monells
- Sant Sadurní de l’Heura

3. MANTENIMENT. TREBALLS A REALITZAR I CRITERIS
3.1. Tanques vegetals i bardisses
- Retallar les tanques
Les tanques vegetals formades per espècies de fulla ample es retallaran preferentment
amb estisores en comptes de talla bardisses que s’empraran per les bardisses de fulla
més estreta. Aquest treball no es podrà realitzar els dies de pluja. Els massissos
vegetals poden ser retallats per mantenir la seva mida o per donar-los-hi una forma
geomètrica concreta.
La retallada de tanques inclou la recollida del material objecte de la tallada incloent la
retirada de la superfície de les deixalles acumulades: papers, plàstics, ampolles,
llaunes, papers, etc.
Les tasques s’efectuaran amb la màxima cura per no embrutar les voreres i carrers,
quedant obligat l’adjudicatari a realitzar les operacions oportunes perquè
immediatament quedin completament nets els llocs en els quals s’ha actuat.
L’empresa adjudicatària s’haurà de fer càrrec de senyalitzar, amb els seus propis
mitjans, quan sigui necessari per garantir la seguretat i la circulació viaria.
En el moment de l’execució dels treballs, l’adjudicatari ha de vetllar per la seguretat
viaria, i dels vianants, així com dels treballadors, per això ha de prendre totes les
mesures necessàries i senyalitzar la zona afectada, per tal de garantir la bona marxa
dels treballs i causar el mínim de problemes a la població (establint si convé, una zona
de seguretat d’accés tancat al públic).
Al finalitzar el treball es procedirà a retirar les senyalitzacions.
3.2. Gespa i sembrats, control herbes en carrers i places.
En les zones de gespa, es requereix:
- Segar. Cal recollir les restes
- Regar. Mitjançant difusors, al matí per evitar atacs de fongs
- Adobar. Adobs d’hivern i de primavera
- Control herbes. Donada la petita superfície això es pot fer manualment

- Ressembrar. Només en el cas de veure clapes sense gespa
- Escarificar. Si la gespa es fa molt vella caldrà fer-ho per renovar-la
En carrers i places, es requereix:
- Control d’herbes.
La sega, control herbes, inclou la recollida del material incloent la retirada de la
superfície de les deixalles acumulades: papers, plàstics, ampolles, llaunes, papers,
etc.
Les tasques s’efectuaran amb la màxima cura per no embrutar les voreres i carrers,
quedant obligat l’adjudicatari a realitzar les operacions oportunes perquè
immediatament quedin completament nets els llocs en els quals s’ha actuat.
L’empresa adjudicatària s’haurà de fer càrrec de senyalitzar, amb els seus propis
mitjans, quan sigui necessari per garantir la seguretat i la circulació viaria.
En el moment de l’execució dels treballs, l’adjudicatari ha de vetllar per la seguretat
viaria, i dels vianants, així com dels treballadors, per això ha de prendre totes les
mesures necessàries i senyalitzar la zona afectada, per tal de garantir la bona marxa
dels treballs i causar el mínim de problemes a la població (establint si convé, una zona
de seguretat d’accés tancat al públic).
Al finalitzar el treball es procedirà a retirar les senyalitzacions.
3.3. Poda d’arbrat
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura disposa d’una presència important d’arbres
en els seus carrers, places i equipaments municipals.
Podes de formació en arbres joves. Mantenir la dominància apical reduint la
competència d’altres branques competidores. Reservar algunes branques laterals
protectores front a fenòmens atmosfèrics i danys biòtics. Refaldat en branques baixes
que puguin representar un perill pels infants (fins a una altura màxima de 1/3 de l’altura
de la copa). Els talls han de ser nets i precisos.
Poda de manteniment i de seguretat en arbres adults. Eliminar els mal anomenats
“xupons”, branques mal formades, seques, malaltes, moribundes o afectades per
alguna plaga (poda de neteja). Mantenir branques que facilitin la creació d’ombra als
espais de repòs (taules, bancs, etc.). Els talls han de ser nets i precisos.
Podes de manteniment en arbustos: es realitzaran quan sigui necessari i segons el
el calendari proposat.
En cas de detectar exemplars malalts, comunicar-ho al centre i a la Comissió Pati per
valorar la necessitat de tractament i/o substitució.
No realitzar podes en verd. En cas excepcional d’haver-ho de fer, justificar-ho i en cap
cas eliminar més d’un 25% del fullatge existent.
Les podes de manteniment en arbrat adult, no han de superar el 30% de la copa (en
volum) per evitar podes salvatges.
Preveure podes terapèutiques o de rejoveniment si se’n detecta la necessitat.
La poda inclou la recollida del material objecte de la poda.

Les tasques s’efectuaran amb la màxima cura per no embrutar les voreres i carrers,
quedant obligat l’adjudicatari a realitzar les operacions oportunes perquè
immediatament quedin completament nets els llocs en els quals s’ha actuat.
L’empresa adjudicatària s’haurà de fer càrrec de senyalitzar, amb els seus propis
mitjans, quan sigui necessari per garantir la seguretat i la circulació viaria.
En el moment de l’execució dels treballs, l’adjudicatari ha de vetllar per la seguretat
viaria, i dels vianants, així com dels treballadors, per això ha de prendre totes les
mesures necessàries i senyalitzar la zona afectada, per tal de garantir la bona marxa
dels treballs i causar el mínim de problemes a la població (establint si convé, una zona
de seguretat d’accés tancat al públic).
Al finalitzar el treball es procedirà a retirar les senyalitzacions.
3.4. Jardineres i parterres
- Caldrà fer control manual d’adventícies, entrecavat i adobs
- Es mantindran retallats els exemplars que per la seves dimensions representen un
problema per la circulació de vehicles i persones.
- També es retallaran els massissos vegetals i els individus aïllats en els quals se'ls
vulgui donar una forma geomètrica determinada
- Substitució. Es poden substituir els exemplars d’espècies anuals o vivaç, conegudes
com a planta de temporada. En aquest moment es faran les esmenes d’adob
apropiades.
Aquest manteniment de jardineres i parterres inclou la recollida del sobrant i i la
retirada de la superfície de les deixalles acumulades: papers, plàstics, ampolles,
llaunes, papers, etc.
Les tasques s’efectuaran amb la màxima cura per no embrutar les voreres i carrers,
quedant obligat l’adjudicatari a realitzar les operacions oportunes perquè
immediatament quedin completament nets els llocs en els quals s’ha actuat.
L’empresa adjudicatària s’haurà de fer càrrec de senyalitzar, amb els seus propis
mitjans, quan sigui necessari per garantir la seguretat i la circulació viaria.
En el moment de l’execució dels treballs, l’adjudicatari ha de vetllar per la seguretat
viaria, i dels vianants, així com dels treballadors, per això ha de prendre totes les
mesures necessàries i senyalitzar la zona afectada, per tal de garantir la bona marxa
dels treballs i causar el mínim de problemes a la població (establint si convé, una zona
de seguretat d’accés tancat al públic).
Al finalitzar el treball es procedirà a retirar les senyalitzacions.
3.5. Desbrossada de solars i sega de marges
Abans de desbrossar s’han d’eliminar els residus sòlids i vegetals que puguin ser
projectats.
Es desbrossarà amb desbrossadora manual amb capçal de fil. Es tindrà cura de no
malmetre els arbres i els arbustos.

Quan es seguin zones amb herba i talussos s’ha de deixar una cobertura vegetal d’uns
5 cm. per tal d’evitar l’erosió del terreny i perquè el sòl tingui capacitat d’absorbir
l’aigua de la pluja.
L'alçada màxima de qualsevol tipus de vegetació, després de segada, no haurà de
superar mai els 10 cms.
Respectar escossells i distància als coll de les arrels dels arbres, en treballs amb
desbrossadora de fil per evitar danys que poden provocar la mort dels peus,
especialment els joves.
Desprès de les feines, la superfície ha de quedar completament neta de totes les
restes vegetals ocasionades per la desbrossada en un màxim de 48 hores.
Un cop finalitzades les tasques de sega o desbrossada s’han de netejar les restes
d’herba de les voreres, carrers, places, etc.
No es donarà per acabada una zona fins que totes les feines indicades no estiguin
finalitzades, incloses les tasques de neteja.
La neteja inclou la recollida del material objecte de la sega i desbrossament, incloent
branques caigudes i la retirada de la superfície de les deixalles acumulades: papers,
plàstics, ampolles, llaunes, papers, etc.
Les tasques s’efectuaran amb la màxima cura per no embrutar les voreres i carrers,
quedant obligat l’adjudicatari a realitzar les operacions oportunes perquè
immediatament quedin completament nets els llocs en els quals s’ha actuat.
Caldrà prioritzar sempre el manteniment dels marges de forma manual (desbrossadora
de mà en cas d’esporgues tisores de poda forestal i moto serra).
Evitar desbrossar àrees florides.
Evitar talussos on aniuen abellerols.
Evitar tallar arbres que es troben en marges i talussos atès que són els que mantenen
i eviten l’erosió del terreny o camp.
Evitar tallar vegetació arbustiva en l’època de nidificació de les aus (15 març a 31 de
juliol) i de màxima inflorescència de les espècies vegetals (març-juny)
Evitar l’ús d’herbicides i la crema de marges.
L’empresa adjudicatària s’haurà de fer càrrec de senyalitzar, amb els seus propis
mitjans, quan sigui necessari per garantir la seguretat i la circulació viaria.
En el moment de l’execució dels treballs, l’adjudicatari ha de vetllar per la seguretat
viaria, i dels vianants, així com dels treballadors, per això ha de prendre totes les
mesures necessàries i senyalitzar la zona afectada, per tal de garantir la bona marxa
dels treballs i causar el mínim de problemes a la població (establint si convé, una zona
de seguretat d’accés tancat al públic).
Al finalitzar la desbrossada, es procedirà a retirar les senyalitzacions.
3.6. Adobs i tractaments fitosanitaris
- Adobs. Es durà a terme amb la freqüència necessària, com a mínim un cop a l'any i
cada cop que es produeixi una reposició. S’empraran adobs orgànics granulats
d’alliberació lenta; els adobs orgànics són els més equilibrats i estables, aporten els

nutrients necessaris i milloren l’estructura del sòl. La utilització d’encoixinats orgànics
redueix l’ús d’adobs i millora també l’estructura del sòl. Com a material d’encoixinat es
pot emprar trinxat vegetal provinent de la gestió de residus, palla o d’altres materials
orgànics d’origen vegetal.
Tractaments fitosanitaris:
- Apostar per mantenir el bon estat fitosanitari dels espais verds seguint uns criteris
d'ús dels plaguicides.
- Els tractaments fitosanitaris es faran sobre detecció de plagues (no preventiu).
- Es faran els mínims tractaments possibles.
- Els productes utilitzats seran de baixa toxicitat.
- Utilitzar productes biològics i ecològics.
Tractaments herbicides:
Cal un herbicida sense Glifosat, (el Glisofat és un herbicida sistèmic no selectiu fa
temps que es troba en entredit pels seus efectes en la salut de les persones i el medi;
l’Ajuntament es del parer de reduir o eliminar aquest herbicida dels seus jardins.)
Altres mesures a fer:
- Control amb sega emprant moto desbrossadores amb capçal de fil
- Desherbatge manual. Això es pot fer en petites superfícies: jardineres i parterres
- Encoixinat. Cobrir el terra amb diferents materials evita que hi arribi la llum del sol i
pot reduir de manera important la presència d’herbes; es poden emprar graves o
escorça de pi. Cal posar un gruix mínim de 3-5cm
- Mantes i malles antiherbes. Aquests materials combinats amb encoixinats són la
millor solució per erradicar la presència d’herbes.
Aplicació dels productes:
- Comprovar el bon estat de les eines i maquinària.
- Diluir correctament el producte omplint la bota del carretó o la motxilla amb una
quarta part de l'aigua necessària per fer el tractament, llavors posar la quantitat
de producte a aplicar i acabar d'omplir amb la quantitat necessària d'aigua,
d'aquesta forma en omplir el recipient l'aigua dilueix tot el producte.
- Després netejar la mesura amb aigua, esbandint tres vegades.
- El producte aplicat no pot degotar de l'arbre o planta, han de quedar mullats
però sense degotar.
- En cas de condicions climatològiques adverses, com vent o pluja, es suspendrà
el tractament.
- Sempre que sigui possible, es procurarà no fer tractaments a les hores més
fredes o durant les hores més caloroses.
- El personal destinat a valorar i interpretar els problemes fitosanitaris dels
vegetals, així com l'aplicació dels productes necessaris està compost, com a
mínim, per 1 oficial i 1 peó, amb possessió del carnet d'aplicador.
L’empresa adjudicatària s’haurà de fer càrrec de senyalitzar, amb els seus propis
mitjans abans de fer els tractaments.

En el moment de l’execució dels treballs, l’adjudicatari ha de vetllar per la seguretat
viaria, i dels vianants, així com dels treballadors, per això ha de prendre totes les
mesures necessàries i senyalitzar la zona afectada, per tal de garantir la bona marxa
dels treballs i causar el mínim de problemes a la població (establint si convé, una zona
de seguretat d’accés tancat al públic).
Al finalitzar del treball es procedirà a retirar les senyalitzacions.
3.7. Reg
El reg es farà preferentment de manera localitzada amb tub de goteig o exhudació.
En cas de reg, i per norma general, amb aspersió s’escollirà la 1a hora del matí per
fer-ho. Cal adequar el reg a cada necessitat, el reg de planta vivaç de mida petita ha
de ser breu i s’ha de fer sovint, en el cas de reg d’arbres s’ha de regar abundantment
per mantenir arrels profundes.
3.8. Plantacions o substitucions
L’empresa adjudicatària haurà de substituir un exemplar mort i canviar-lo per una
espècie més apropiada, caldrà consensuar amb els serveis tècnics i amb la persona
de contacte de l’ajuntament per a decidir les espècies que s’introdueixen. En el
moment d’escollir l’espècie cal prioritzar espècies autòctones. Aquestes plantes són
evidentment les més ben adaptades a les condicions climàtiques i del sòl de la nostra
zona, són també més resistents que moltes de les exòtiques. Un altre factor molt
important és que amb la vegetació autòctona evitem el risc de contaminació biològica
és a dir, la propagació per llavors o multiplicació d’allò que trobem en els nostres parcs
i jardins cap ecosistemes naturals en els quals les espècies exòtiques poden arribar a
tenir un gran impacte.
En el moment de realitzar els treballs de plantació nova o substitució és quan caldrà
tenir en compte els següents conceptes.
- Època de plantació. Com a norma general la millor època de plantació és a
mitjans de tardor, sobretot en varietats de fulla caduca, en aquest període la
saba ja es troba de retirada cap al tronc i arrels i alhora tindrà temps de fer
arrels noves abans que arribi la primavera, estació on comença més demanda
d’aigua i nutrients.
- Tipus de reg. Sempre es prioritzarà el reg automàtic per degoteig o fins i tot
exsudació. Si això no es possible es tindran en compte tècniques per a reduir el
consum d’aigua (veure capítol de reg)
- Esmenes de substrat. Sobretot en el cas de jardineres però a vegades també
en parterres pot caldre millorar el substrat amb esmenes de compost i arena.
- Adob. Els adobs de fons sempre han de ser orgànics d’alliberació lenta
- Instal·lació de malles antiherbes. Sobretot en parterres
- Encoixinat.
- Esmenes de substrat. Sobretot en el cas de jardineres però a vegades també
en parterres pot caldre millorar el substrat amb esmenes de compost i arena.

-

Adob. Els adobs de fons sempre han de ser orgànics d’alliberació lenta
Instal·lació de malles antiherbes. Sobretot en parterres
Encoixinat.

3.9. Equip de treball i maquinària
L’equip de treball estarà format mínim per un oficial i un peó, en tasques com la poda
s’ampliarà l’equip de treball per a reduir les molèsties als veïns o la ocupació de la via.
Altres treballs el podran fer només peons amb la supervisió d’un oficial, aquests
treballs són bàsicament desherbar i regar. També es disposarà de la visita periòdica
d’un encarregat tècnic que supervisi els treballs i realitzi el contacte amb l’ajuntament.
• La maquinària i els estris a emprar principalment són:
◦ Talla bardisses
◦ Moto serra
◦ Desbrossadora
◦ Bufadora
◦ Estisores de podar
◦ Escarda dors
◦ Rasclets
◦ Aixades
3.10. Seguretat, salut, gestió de residus
- Quan els treballs afectin a la via pública caldrà senyalitzar-los correctament i si
s’escau posar operaris per a gestionar el transit. Si cal ocupar la via pública es
senyalitzarà amb l’antelació que l’ajuntament determini.
- Tots els treballadors hauran de portar els EPI’S necessaris per a cada tasca, essent
els destacats:
◦ Guants
◦ Casc, protector auditiu, ulleres, pantalla o casc integral (segons la
tasca a realitzar)
◦ Equip anti-tall
◦ Mascara facial amb filtre i granota protectora
◦ Calçat de seguretat
◦ Roba reflectant
- En finalitzar el treball o la jornada laboral caldrà deixar la zona neta
- Es nomenarà un coordinador de salut laboral
- Els residus s’hauran de gestionar correctament, els principals residus que es generen
són:
Restes vegetals. Aquestes per norma general s’ha de portar a una planta de
compostatge.
Envasos lleugers i cartró. Provinents de la neteja de parterres i jardineres, aquests
residus es gestionaran als mateixos contenidors de RSU de recollida selectiva.

Altres residus. Desherbatge manual, escombrar, ... Aquests residus es consideraran
rebuig i es portaran al contenidor corresponent.

4. RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA
4.1. L’adjudicatari o contractista serà responsable del compliment de la totalitat dels
serveis contractats, descrits en aquest plec.
4.2. És obligació de l’adjudicatari detectar tots els desperfectes o avaries que s’originin
a les zones objecte dels treballs, procedint a la seva reparació si així ho requereix.
4.3. L’Ajuntament pot requerir que l’adjudicatari intervingui en actuacions urgents per a
reparar desperfectes que puguin representar perill pels usuaris o quan les previsions
meteorològiques ho aconsellin, segons els criteris dels tècnics municipals, encara que
estiguin fora de l’horari habitual de treball.
4.4. L’adjudicatari serà també responsable dels danys i perjudicis que es produeixin,
bé sigui sobre els elements vegetals o sobre els demés elements d’infraestructura i
equipaments, per culpa, negligència o incompliment de les obligacions contingudes en
el present Plec; llevat d’aquelles de força major i acceptades com a tal per
l’Ajuntament. La responsabilitat obliga a l’adjudicatari a satisfer la quantitat
corresponent a l’import que resulti de la valoració dels dany i perjudicis produïts, la
qual serà fixada per l’Ajuntament, i/o a restablir immediatament la situació de
normalitat prèvia, assumint completament les despeses.
4.5. L’empresa contractada es responsabilitzarà de tots els danys ocasionats als seus
propis treballadors i/o a tercers, segons la legislació vigent.
4.6. Quan les tasques realitzades es facin de forma manifestament defectuosa, ja sigui
total o parcialment, els Serveis Tècnics sol·licitaran una nova execució del treball amb
càrrec a l’adjudicatari.
4.7.L’incompliment de qualsevol de les condicions d’aquest Plec serà considerat com a
infracció, podent l’Ajuntament imposar a l’adjudicatari les sancions que corresponguin
en cada cas, inclosa la resolució del contracte, conforme el procediment legalment
establert i en tot cas, prèvia audiència a l’interessat. Al plec de condicions
administratives hi figura la classificació d’infraccions i sancions que s’estableixi per
aquest contracte.

5. SEGUIMENT I CONTROL
Es nomenarà una persona responsable que serà el contacte entre l’Ajuntament i
l’empresa concessionària. Per a fer el seguiment es farà un full de tasques que es
redactarà i entregarà setmanalment, en aquest informe setmanal s’inclouran: tasques
realitzades, incidències i si n’hi ha, propostes. A partir dels fulls de tasques el contacte
de l’Ajuntament i l’encarregat de l’empresa es podran reunir amb periodicitat mensual
o quan qualsevol de les dues parts ho demanin. Després de cada reunió es redactarà
una acta que s’entregarà a totes les parts implicades.
6. PREVISIÓ D'ACCIDENTS
El contractista prendrà totes les precaucions necessàries per a evitar accidents i
perjudicis de tot ordre. En previsió de possibles danys a tercers, haurà de comptar
amb una assegurança de responsabilitat civil general, que cobreixi tots els possibles
accidents i danys produïts a tercers amb una cobertura d’almenys el valor estimat del
contracte.
Les clàusules d’aquesta assegurança hauran de figurar entre la documentació
aportada pels candidats.

7. CALENDARI I TEMPORTIZACIÓ
7.1. Calendari i temporització:
CALENDARI - TEMPORITZACIÓ
mesos
entre març i abril

Treball
Tanques vegetals
Poda d’arbres :
Moreres (podar amb fulla)
Resta d’arbres
Control herbes

setembre
de novembre a gener
març-abril
maig-juny
juny-juliol-agost-setembre-octubre
Reg (en cas de sequera es pot març-abril-maig
modificar)
juny-juliol-agost-setembre-octubre
Desbrossada solars
abril-maig
juny-juliol-agost-setembre-octubre
Sega de marges dels nuclis
maig-juliol
Sega de marge del Puigventós maig
Adobs i fitosanitaris
febrer-març-abril

Periodicitat
anual
anual
anual
mensual
quinzenal
mensual
mensual
setmanal
mensual
quinzenal
mensual
anual
anual

Jardineres,
sembrats

parterres, març
abril
maig-juny-juliol-agost-setembreoctubre-novembre

mensual
quinzenal
setmanal
mensual

7.2. Treballs a Escoles i llar d’infants:
Els treballs objecte d’aquest Plec (Poda, sega, retirada de restes, plantacions i reg) a
executar als patis de les escoles de Cruïlles i Sant Sadurní de l’Heura i de la llar
d’infants de Monells hauran de tenir en compte els condicionants següents:
- De forma prèvia es comunicarà l’execució dels treballs,
- No s’executaran els treballs fora del calendari establert per l’equip educatiu de
cada escola,
- Calendari dels treballs:

8. PRESSUPOST

8.1. Pressupost PER UN ANY:
LOT Nº1
LOT Nº2
LOT Nº3

CRUILLES+URB. PUIGVENTÓS
MONELLS
SANT SADURNÍ DE L’HEURA
TOTAL
IVA (21%)
TOTAL

10.575,00 €
13.035,00 €
10.430,00 €
34.040,00 €
7.148,40 €
41.188,40 €

8.2. Pressupost per QUATRE ANYS:
LOT Nº1
LOT Nº2
LOT Nº3

CRUILLES+URB. PUIGVENTOS
MONELLS
SANT SADURNÍ DE L’HEURA
TOTAL
IVA (21%)
TOTAL

La Tècnica municipal
Anna Casas Esteva

A la data de les signatures electròniques

42.300,00 €
52.140,00 €
41.720,00 €
136.160,00 €
28.593,60 €
164.753,60 €

L’Alcalde
Daniel Encinas Granados

CRUILLES
1. ÀMBIT DEL MANTENIMENT SEGONS PUNT 3. DEL PLEC
1.1.

NUCLI URBÀ DE CRUILLES

Treballs a realitzar: gespa, tanques vegetals i bardisses, poda d’arbrat, jardineres i
parterres, adobs i tractaments fitosanitaris, reg, plantacions i substitucions,
desbrossada i sega de marges.
Pati escola Cruïlles.
Inclou tot l’àmbit marcat en el següent plànol:

1.2.

MARGES DEL CAMÍ DE VA DE CRUILLES A SANT MIQUEL DE
CRUILLES

Treballs a realitzar: desbrossada i sega de marges.

1.3.

MARGE DE LA URBANITZACIÓ PUIGVENTÓS DE CRUILLES

Treballs a realitzar: desbrossada i sega de marge.

MONELLS
1. ÀMBIT DEL MANTENIMENT SEGONS PUNT 3. DEL PLEC
1.1.

NUCLI URBÀ DE MONELLS

Treballs a realitzar: gespa, tanques vegetals i bardisses, poda d’arbrat, jardineres i
parterres, adobs i tractaments fitosanitaris, reg, plantacions i substitucions,
desbrossada i sega de marges.
Entorn, accés i pati llar infants.
Inclou tot l’àmbit marcat en el següent plànol:

SANT SADURNÍ DE L’HEURA
1. ÀMBIT DEL MANTENIMENT SEGONS PUNT 3. DEL PLEC
1.1.

NUCLI URBÀ DE SANT SADURNÍ DE L’HEURA

Treballs a realitzar: gespa, tanques vegetals i bardisses, poda d’arbrat, jardineres i
parterres, adobs i tractaments fitosanitaris, reg, plantacions i substitucions,
desbrossada i sega de marges.
Pati escola Sant Sadurní de l’Heura.
Inclou tot l’àmbit marcat en el següent plànol:

