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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER CONTRACTAR EL SERVEI DE 
TREBALLS DE JARDINERIA DEL MUNICIPI DE VIELHA E MIJARAN 
 
L’objecte del contracte és la realització del servei de CONSERVACIÓ I 
MANTENIMENT DE LES PLANTACIONS, ZONES VERDES, GESPES, 
PARTERRES, JARDINERES DE TOT TIPUS I ELEMENTS AFINS DELS ESPAIS 
PÚBLICS I CEMENTIRIS DEL MUNICIPI, la codificació del qual és CPV: 77310000 i 
77311000. 
 
El contracte comprèn el conjunt de les tasques i treballs de jardineria necessaris i 
suficients per a la concreta conservació i manteniment de les plantacions, zones verdes, 
gespes, parterres, jardineres de tot tipus i elements afins dels espais públics del municipi 
així com cementiris, especificats als plànols que s’adjunten al present plec, com annex 1. 
 
Es tracta de tots els materials i treballs necessaris per al bon estat i la bona condició 
biològica, ornamental i funcional de les plantes i els altres elements i accessoris de la 
jardineria. 
 
També s’inclou en el preu del contracte la plantació de la flora de temporada, l’aportació 
dels adobs, dels productes fitosanitaris i de tots els productes consumibles necessaris per 
al bon fi de l’objecte contractual. 
 
Els treballs de reposició de sorra per als camins del Solan de Vielha (zona verda al costat 
del riu Garona) quan siguin necessaris també s’hauran d’executar per l’adjudicatari. 
 
L’adjudicatari farà un control i seguiment de la vegetació per evitar possibles malalties o 
plagues de paràsits. 
 
La poda, esporga i retall d’arbusts es farà en funció de cada espècie a tractar, de l’estat de 
desenvolupament de la planta i del seu emplaçament. 
 
La neteja i l’eliminació de males herbes i el posterior entrecavat per airejar la terra i les 
arrels es farà de tal forma que s’eviti l’acumulació de brutícia i es respecti la vegetació de 
l’entorn. 
 
S’inclou també la sembra i ressembra de gespa en les zones amb clarianes produïdes pel 
seu ús normal i puntual com zona verda, i també la seva sega amb la freqüència 
necessària per mantenir-la en condicions òptimes, a nivell estètic i fisiològic. 
 
Els vehicles i la maquinària necessaris que s’hagin d’emprar per la prestació del servei 
s’aportaran tots pel contractista, al igual que la resta d’eines i de materials necessaris, 
adobs, productes fitosanitaris, combustibles, elements i mànegues de reg, etc. per 
desenvolupar un correcte manteniment. Aquestes s’aporten pel contractista com a part de 
la prestació del servei en el sentit que en les facturacions mensuals que pagui 
l’Ajuntament inclouen el lloguer o ús dels esmentats béns que són aportats per 
l’adjudicatari. 
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Tots els elements indicats al paràgraf anterior es trobaran en perfecte estat operatiu i han 
de ser tecnològicament efectius per la realització de les tasques necessàries. Haurà de 
presentar en tot moment un bon aspecte de conservació i neteja i haver passat la ITV en 
cas de vehicles. En cap cas la reparació o revisió d’un vehicle pot afectar el correcte 
funcionament del servei per la qual cosa el contractista haurà de disposar del material de 
reserva per a casos d’urgència. 
 
El personal que el contractista dediqui al compliment del contracte estarà sempre sota la 
seva dependència sense cap relació ni vinculació amb l’Ajuntament, regint els seus drets i 
obligacions per la legislació social i de previsió vigents, sent la seva retribució i les 
càrregues socials a compte exclusiu del contractista, que als seus efectes ostentarà la 
qualitat d’empresa laboral. 
 
El contractista haurà de facilitar, sempre que li sigui requerida per l’Ajuntament, tota la 
informació i documentació que permeti comprovar la plantilla i identificar els 
responsables de cada treball, així com la relació del TC2. 
 
El contractista haurà de respectar i fer respectar pels seus empleats, sempre que els 
treballs a realitzar puguin representar un perill, la deguda senyalització i les altres 
mesures accessòries de protecció dels seus operaris i del públic en general. 
 
El contractista serà responsable de la cortesia i les regles de decòrum adients a la 
prestació contractada per part dels seus operaris, solucionant qualsevol problema que es 
plantegi al respecte. 
 
Pel que fa al vestuari anirà a càrrec de l’empresa que sigui adjudicatària, proveirà al 
personal que executi aquest servei de la indumentària i robes apropiades i també tots els 
elements necessaris que requereixi la reglamentació referent a la seguretat i higiene en el 
treball en el sector de la jardineria. 
 
El contractista podrà utilitzar les boques de reg existents a l’indret que siguin de propietat 
municipal, essent obligació de l’adjudicatari tenir i mantenir el material en bones 
condicions per evitar fuites d’aigua. 
 
L’adjudicatari haurà d’utilitzar l’aigua estrictament necessària pel reg, controlant que no 
es produeixin fuites d’aigua per boques o altres instal·lacions del reg mal tancades o pel 
seu mal funcionament. 
 
Qualsevol ús que no sigui l’apropia’t, així com la utilització de xarxes d’abastament no 
municipals, serà sota el risc de l’adjudicatari, el qual haurà de respondre en cas d’haver 
comès una infracció. 
 
La temporada comprendrà des del mes de mai al mes d’octubre, es podria avançar al mes 
d’abril en funció de les condicions climatològiques. 
 
El manteniment de les zones verdes es realitzarà tant en tot el municipi, Vielha i Entitats 
Municipals Descentralitzades, dos cops al mes, que seran dos talls d’herba, neteja i 
recollida. 
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Neteja i manteniment des cementiris, amb l’aplicació d’herbicida. 
 
Plantació de flor i coníferes, segons necessitats, amb abonament i substrat. 
 
Vielha 
-Jardineria: Zones verdes de: Era Solana, vials de Mijaran, Avd. Pas d’Arrò, rotonda i 
voltants del col·legi. 
-Cementiri: Tallar gespa i aplicació d’herbicida. 
-Plantació Flors: 
Parterres del col·legi, Parterres Era Solana, Parterre Hospital, Parterre Passeig, Jardineres 
aèries, Rotonda, Jardiners en Avd. Pas d’Arrò, Avd. Alcalde Calbetó Barra, Pº dera 
Libertat, Cap dera Vila,  Pl. Arnals, Era Solana e C/Casteth. 
 
Casarilh 
Jardineria: Zona rotonda i lateral. 
Cementiri: Cementiri i entrada a l’església. 
 
Escunhau 
Jardineria: Rotonda, laterals C-28, Terrein sota l’església i zona col·legi. 
Cementiri 
Plantació Flors: 5 jardineres. 
 
Betren 
Jardineria: Laterals C-28 i rotondes. 
Cementiri: 
Plantació Flors: 24 jardineres. 
 
Casau 
Jardineria: Zona gronxadors. 
Cementiri: 
 
Gausac 
Jardineria: Zona piscines i zones verdes. 
Cementiri: 
Plantació Flors: 5 jardineres. 
 
Vilac 
Jardineria: Rotonda, voltant església i finca darrere de l’església. 
Cementiri: 
Plantació Flors: 10 jardineres. 
 
Mont 
Jardineria: Zones vedes. 
Cementiri: 
 
Montcorbau 
Jardineria: Zones vedes. 



 

 
Ajuntament de 
Vielha e Mijaran 

 

 
Sarriulèra,2 – 25.530 VIELHA – Tel . 973640018 – Fax 973640537 – E-mail info@vielha-mijaran.org 

Cementiri: 
 
Betlant 
Jardineria: Zones vedes. 
Cementiri: 
 
Aubèrt 
Jardineria: Zona recreativa, talús N-230, zona escolar i talús municipal. 
Cementiri: 
Plantació Flors: 8 Jardineres. 
 
Vila 
Jardineria: Zones verdes. 
Cementiri: 
Plantació Flors: 12 Jardineres. 
 
Arròs 
Jardineria: Zona recreativa i zones verdes. 
Cementiri: 
Plantació Flors: 10 Jardineres. 
 
 
 
Diligència: 
 
Per fer constar que aquests Plec de Condicions s’han aprovat per acord de la Junta de 
Govern Local del 22 de març de 2012. 
 
La Secretària 
 
 
 
Pilar Hervada Vidal 
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