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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DELS 
SERVEIS DE DIRECCIÓ TÈCNICA DEL PARC DE LA DEVESA DE GIRONA. 
 
 
1. OBJECTE DEL PLEC 
 
L’objecte del present plec de prescripcions tècniques, és la contractació dels serveis 
de  Direcció Tècnica i la direcció dels treballs de manteniment dels plàtans del Parc de 
la Devesa de la ciutat de Girona. 
 
 
2. ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
 
La relació d'espais verds on s’haurà de realitzar la Direcció Tècnica es defineixen en el 
sector anomenat “Parc de la Devesa”, excloent-se d’aquest sector el jardí de la 
Devesa. S’adjunten plànols de situació en l’annex 1.  
 
En el plànol de l’annex 1 s'hi quantifica l'arbrat viari i del Parc de la Devesa, 
especificant-ne la tipologia, arbres en escocell i sense, arbres dels passeigs i 
parcel·les. En l’annex 2 es troba el quadre de tipologies i superfícies tan dels serveis 
de manteniments de jardineria del Parc de la Devesa com els serveis de manteniment i 
treballs de jardineria dels centres especials de treball del Parc de la Devesa, objecte 
de licitació per part de l’Ajuntament.  
 
 
3. FUNCIONS I TASQUES A DESENVOLUPAR 
 
 
Les tasques a realitzar són les següents: 
 

1. Vetllar pel bon estat sanitari dels plàtans i de la seguretat en vers a persones i 

béns. 

2. Controlar les tasques de manteniment que es duran a terme a la Devesa pels 

adjudicataris dels contractes de serveis de manteniment de la Devesa, que en 

aquests moments es troben en fase de licitació pública (en endavant els 

adjudicataris). 

3. Proposar les mesures que consideri idònies per tal de garantir la salut de l’arbrat 

de l’espai (tala, poda, sanejament de fongs, tractament de sòls,...). 

4. Realitzar informes mensuals sobre els problemes detectats en els plàtans, 

proposant les mesures correctores adients. 

5. Supervisar les feines que realitzin les empreses adjudicatàries del manteniment 

de la Devesa en tractaments de poda i fitosanitaris. 

6. Comprovar les certificacions de les feines i actuacions realitzades. 
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4. PERIODICITAT I TIPLOGIA DE LES PRESTACIONS A DIRIGIR 
 
La Direcció Tècnica del Parc de la Devesa dirigirà les diverses intervencions que es 
duran a terme al Parc de la Devesa amb les periodicitats mínimes indicades en 
l’annex 3. 
 
Els treballs de conservació del Parc de la Devesa, es duran a terme dins de l’horari 
normal de treball, en dies considerats feiners al calendari laboral de Catalunya, referit 
a Girona i en dates prèviament acordades amb l’Ajuntament. A efectes de prestació 
d’aquest servei, es consideren dies festius: tots els diumenges de l’any, les 12 festes 
que fixa el calendari laboral del Departament  de Treball de la Generalitat de Catalunya 
i les 2 festes locals. 
 
El servei de neteja dels espais verds ha d'ésser de dilluns a dissabte, reforçant la 
neteja les vigílies de festius.  
 
La Direcció Tècnica del Parc de la Devesa dirigirà el manteniment de les prestacions 
que realitzaran en el seu dia les empreses que surtin com adjudicatàries dels serveis 
de manteniment del Parc de la Devesa, el contingut del qual és el següent: 
 
A. Arbrat amb escocell 
 
A.1. Adobat 
 
Es farà un adobat a l'any, combinant i alternant un adobat orgànic un any i un de 
mineral l’any següent. Posteriorment a l'aportació, s'entrecavarà per barrejar i enterrar 
l'adob. Els adobs minerals a emprar seran exempts de clor i d'alliberació lenta. Els 
adobs hauran de ser autoritzats prèviament a l’aplicació pels serveis tècnics 
municipals 
 
A.2. Entrecavat i eliminació d’herbes dels escocells. 
Previ a l’ entrecavat s’eliminaran les herbes, de forma manual i/o mecànica. No 
s’utilitzaran herbicides.  
Eliminades les herbes es realitzarà un entrecavat a una profunditat màxima de 15 cm. 
de forma manual o també amb utensilis mecànics. 
 
A.3. Tractament fitosanitari 
L’Ajuntament ha iniciat un pla de tractament a través de la implantació de fauna útil per 
al control de plagues. El subministrament dels blisters serà a càrrec de l’Ajuntament i 
el control i la col·locació a càrrec dels adjudicataris, seguint les indicacions dels tècnics 
municipals. 
Quan ens referim als plàtans del Parc de la Devesa el tractament fitosanitari es farà 
amb canons de polvorització per arribar als seixanta metres d’alçada dels arbres. 
 
A.4. Reposició de falles 
 
A.4.1. Arrancada d’arbres morts 
En el moment que s'observi algun exemplar d’arbre mort, per actes de vandalisme, 
col·lisió de vehicles o mort natural, es procedirà a la seva immediata sostracció de la 
via pública, arrencant l’arbre i tapant el forat fins a la nova plantació. S’informarà 
prèviament als Serveis Tècnics Municipals. 
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A.4.2. Plantació 
L'excavació del forat es farà d'un mínim de 1x1x1 m. a utilitzar en espècies de fulla 
caduca, en arbres que vinguin en arrel nua i es realitzarà en els moments òptims de 
l'any, a la tardor o a l'hivern (preferentment durant els mesos de novembre fins a 
febrer). Els forats de 1,5 x 1,5 x 1,5 m., s'utilitzaran per una plantació d'exemplars amb 
pa de terra, es podrà realitzar aquesta plantació segons les espècies utilitzades. 
A l'arribada dels arbres als llocs de destí es procedirà a la seva immediata plantació. Si 
un arbre no es pot plantar immediatament, es protegirà el seu sistema reticular amb 
lones o es col·locaran en una rasa, i seguidament es regaran per tal d'evitar que es 
deshidratin. Quan es consideri necessari per mantenir l'estabilitat de l'arbre i evitar 
malformacions en el seu creixement, es col·locaran protectors o tutors. També per 
evitar incomoditats als vianants que circulin per les voreres. 
 
A.5. Reg manual 
 
A criteri dels Serveis Tècnics Municipals, i en cas de condicions meteorològiques 
extraordinàries, s'haurà de regar l'arbrat viari. En l’arbrat de nova incorporació es farà, 
com a mínim, un reg al mes en el període comprés entre els mesos d’abril i juny, i dos 
regs cada un dels mesos de juliol, agost i setembre. 
En el cas d'inexistència de reg mecànic s'haurà de regar amb dipòsit d’aigua i mànega. 
Quan als plàtans del Parc de la Devesa es regaran dos cops al mes, de maig a 
setembre,  això comportarà 10 regs assegurats.   
 
A.6. Poda 
 
Es farà segons l'espècie i característiques de la planta. El període de poda serà a la 
tardor o a l'hivern i podrà ser estructural, de formació o de manteniment. Si cal, és farà 
una poda en verd la resta de l'any. No obstant això, la poda es farà quan sigui 
necessària, considerant el perill o molèsties que algunes branques puguin ocasionar 
als ciutadans de l’entorn. Si hi ha alguna branca que molesti, justificadament, a algun 
habitatge del sector i en especial si provoca problemes de visibilitat a la via pública 
(mobilitat viària, senyalitzacions, perillositat etc.), els adjudicataris retiraran les 
branques. Aquesta actuació és durà a terme abans de set dies des del seu avís. 
La poda de tots els arbres del sector es faran segons les valoracions i el criteri dels 
tècnics municipals. 
Es podrà allargar aquest període, en determinats arbres, amb el vist-i-plau dels 
Serveis Tècnic Municipals. 
Es tractaran tots els plàtans del Parc de la Devesa, en el termini de quatre anys, de 
manera que cada any es retiraran totes les branques seques de la totalitat dels arbres 
de la Devesa. Tornant a començar la roda cada any de meitat  novembre fins meitat 
octubre.  
 
A.7. Aclarida de branques perilloses  
Es realitzarà seguint les indicacions dels tècnics municipals. 
 
B. Arbrat sense escocell 
 
B.1. Poda 
Es realitzarà seguint les indicacions dels tècnics municipals. 
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B.2. Aclarida 
Es realitzarà seguint les indicacions dels tècnics municipals. 
 
C. Gespa 
 
C.1. Escarificat. 
 
Es farà durant el període de tardor, seguint les indicacions dels tècnics municipals. 
 
C.2. Ressembra 
 
A les zones de gespa, en les que per motiu del seu ús es formin clapes s'hauran de 
ressembrar. Prèviament s’hauran de retirar les restes de gespa anterior, cavar el 
terreny, afegir substrat i ressembrar amb la mateixa barreja de llavor de la primera 
sembra. 
 
C.3. Adobat 
Es farà com a mínim un adobat mineral a la primavera. L’adob a emprar serà 
d'alliberament lent i exempt de clor i haurà de ser autoritzat prèviament a la seva  
aplicació pels serveis tècnics municipals. 
 
C.4. Sega 
 
El calendari anual s’ajustarà a les condicions meteorològiques. Cada sega serà 
complementada amb una retallada de vores. 
 
C.5. Neteja 
Com a mínim un cop per setmana (preferentment el divendres si és una zona molt 
freqüentada) és realitzaran les següents tasques de manteniment per evitar 
l'acumulació de brutícies: recollida de papers, llaunes, plàstics, excrements de gossos, 
etc., es buidaran les papereres i si hi ha expenedors de bosses per la recollida 
d'excrements de gossos es reposaran les bosses. Igualment si hi ha basses d'aigua 
se'n farà també una neteja cada setmana. En cas d'observar elements deteriorats 
(papereres, fonts, bancs, senyalitzacions, etc.) se'n donarà avís als serveis tècnics 
municipals. 
 
D. Gespa sense reg 
 
D.1. Sega 
El calendari anual s’ajustarà a les condicions meteorològiques. Cada sega serà 
complementada amb una retallada de vores. 
 
D.2. Neteja 
Com a mínim un cop per setmana (preferentment el divendres si és una zona molt 
freqüentada) és realitzaran les següents tasques de manteniment per evitar 
l'acumulació de brutícies: recollida de papers, llaunes, plàstics, excrements de gossos, 
etc., es buidaran les papereres i si hi ha expenedors de bosses per la recollida 
d'excrements de gossos es reposaran les bosses. Igualment si hi ha basses d'aigua 
se'n farà també una neteja cada setmana. En cas d'observar elements deteriorats 
(papereres, fonts, bancs, senyalitzacions, etc.) se'n donarà avís als serveis tècnics 
municipals. 
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E. Sauló 
 
E.1. Desherbat.  
 
Dels tractaments previstos un serà a l’ inici de la primavera i un altre durant la tardor. 
Tot i això, és realitzarà l'eliminació de males herbes periòdicament de forma manual o 
mecànica. Per evitar que aquestes s'apoderin de la zona, un cop a la setmana, 
coincidint amb l’operació de neteja es farà una rasclonada (s'utilitzarà un rascla o una 
escombra metàl·lica). 
 
E.2. Neteja 
 
Com a mínim un cop per setmana (preferentment el divendres si és una zona molt 
freqüentada) és realitzarà les següents tasques de manteniment per evitar 
l'acumulació de brutícies: recollida de papers, llaunes, plàstics, excrements de gossos, 
etc., es buidaran les papereres i si hi han expenedors de bosses per la recollida 
d'excrements de gossos és reposaran les bosses. Igualment si hi ha basses d'aigua 
se'n farà també una neteja cada setmana. En cas d'observar elements deteriorats 
(papereres, fonts, bancs, senyalitzacions, etc.) se'n donarà avís als serveis tècnics 
municipals. 
 
F. Parterre 
 
F.1. Arbust 
 
F.1.1. Entrecavat 
Previ a l’ entrecavat s’eliminaran les herbes de manera manual i/o mecànica. No 
s’utilitzaran herbicides. 
Eliminades les herbes es realitzarà un entrecavat a una profunditat màxima de 15 cm. 
de forma manual o també amb utensilis mecànics. 
 
F.1.2.Adobat 
Es farà un adobat a l'any. Combinant i alternant un adobat orgànic un any i un de 
mineral l’any següent. Posteriorment a l'aportació, s'entrecavarà per barrejar i enterrar 
l'adob. Els adobs minerals a emprar seran exempts de clor i d'alliberació lenta. Els 
adobs hauran de ser autoritzats prèviament a l’aplicació pels serveis tècnics 
municipals. 
 
F.1.3. Plantació i reposició 
 
En el moment que s'observi algun exemplar mort, per actes de vandalisme, col·lisió de 
vehicles o mort natural, es procedirà a la seva immediata sostracció de la via pública, 
arrencant l’arbust i tapant, si cal, el forat fins nova plantació. S’informarà prèviament 
als serveis tècnics municipals. 
A criteri dels serveis tècnics municipals i sempre que es consideri necessari (per 
elevada densitat de plantació, mala ubicació o altres afectacions) es realitzarà el 
trasplantament d’arbusts. 
Sempre que es faci una replantació es realitzarà tot seguit un reg de forma que no es 
descalcin les plantes i no s'efectuï un rentat o erosió del terreny. En les zones amb reg 
mecànic és realitzaran els regs de forma periòdica segons l'època de l'any. En cas 
d'inexistència de reg mecànic s'haurà de regar amb un dipòsit i mànega. El reg 
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s'ajustarà a les condicions meteorològiques. Es regarà preferentment el vespre o a la 
matinada i en tot cas s'evitarà sempre durant les hores de sol per afavorir l'estalvi 
d'aigua. 
 
F.1.4. Retall i esporga 
 
Es farà segons l'espècie i les característiques de la planta, en funció del seu 
emplaçament i del seu estat de desenvolupament. La forma vindrà determinada pels 
serveis tècnics. En tot cas s'haurà de mantenir la forma i l'altura inicial del mateix.  
 
F.1.5. Neteja 
 
Es realitzaran les següents tasques de manteniment per evitar l'acumulació de 
brutícies: recollida de papers, llaunes, plàstics, excrements de gossos, etc., es 
buidaran les papereres i si hi han expenedors de bosses per la recollida d'excrements 
de gossos és reposaran les bosses. Igualment si hi ha basses d'aigua se'n farà també 
una neteja cada setmana. En cas d'observar elements deteriorats (papereres, fonts, 
bancs, senyalitzacions, etc.) se'n donarà avís als serveis tècnics municipals. 
 
F.2. Tapissant 
 
6.2.1.Entrecavat 
S'efectuarà eliminant tota l'herba que hi ha al voltant de les plantes, entrecavant-se la 
superfície perifèriques després. No s’utilitzaran herbicides. 
 
F.2.2. Adobat 
Es farà un adobat a l'any. Combinant i alternant un adobat orgànic un any i un de 
mineral l’any següent. Posteriorment a l'aportació, s'entrecavarà per barrejar i enterrar 
l'adob. Els adobs minerals a emprar seran exempts de clor i seran d'alliberació lenta i 
hauran de ser autoritzat prèviament a la seva aplicació pels serveis tècnics municipals. 
 
F.2.3. Plantació i reposició 
 
Un cop les plantes hagin complert el seu cicle òptim es procedirà al seu arrencament i 
retirada. Posteriorment es cavarà la terra uns 25 cm. de fondària i es farà un retall de 
vores per tal de delimitar clarament el grup del parterre amb l’espai enjardinat. La 
freqüència de renovació estarà condicionada per l'espècie utilitzada i la quantitat de 
plantes que proporcioni l’Ajuntament als adjudicataris. 
Abans de la plantació es procedirà a rasclonar per anivellar el terreny de la nova 
plantació i s'adobarà amb adob orgànic o matèria vegetal. El marc de plantació 
s'adequarà al port i espècie utilitzada. L'espècie a plantar serà a criteri del serveis 
tècnics municipals i subministrada per l’Ajuntament. La plantació es farà en els 
períodes de març a abril i de setembre a octubre. 
Sempre que es faci una replantació es realitzarà tot seguit un reg de forma que no es 
descalcin les plantes i no s'efectuï un rentat o erosió del terreny. En les zones amb reg 
mecànic és realitzaran els regs de forma periòdica segons l'època de l'any. En cas 
d'inexistència de reg mecànic s'haurà de regar amb un dipòsit i mànega. El reg 
s'ajustarà a les condicions meteorològiques. Es regarà preferentment el vespre o a la 
matinada i en tot cas s'evitarà sempre durant les hores de sol per afavorir l'estalvi 
d'aigua. 
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F.2.4. Retall i esporga 
Es realitzarà una vegada la part aèria perdi el seu estat més òptim. Aquest retall vindrà 
determinat segons les característiques de l'espècie i a més comportarà la retirada de 
la vegetació. 
 
F.2.5. Neteja 
Com a mínim un cop a la setmana és netejarà el parterre per evitar l'acumulació de 
brutícies (papers, llaunes, plàstics, fulles, etc.). 
 
G. Talussos  
 
G.1. Desbrossat 
La desbrossada és realitzarà sis cops a l'any i consistirà en la sega de totes les herbes 
i la retirada de papers i brutícia que es pugui observar.  
 
G.2. Neteja 
Mensualment es recolliran les brutícies acumulades: papers, plàstics,ampolles,  etc., i 
es buidaran, si és el cas, les papereres cada setmana. 
En cas d’observar anomalies  que poden malmetre el seu estat de conservació se’n 
donarà coneixement als serveis tècnics municipals. 
 
J. Canal de Reg i el Reg de la Devesa. 
 
J.1. Neteja 
 
Un cop a la setmana es farà una neteja selectiva que consistirà en mantenir neta 
l’aigua del reg. 
Es tindrà especial cura en mantenir i potenciar la vegetació de les vores del canal. La 
neteja de les aigües és portarà a terme tantes vegades com faci falta. El canvi de 
temperatura obligarà a la neteja de l’aigua per evitar la proliferació d’algues, bactèries i 
brutícia. 
En cas d’observar anomalies que poden distorsionar o malmetre el seu bon estat de 
conservació i manteniment se’n donarà compte als serveis tècnics municipals. 
 
K. Fulles dels Plàtans de la Devesa. 
 
K.1.Retirada de fulles 
 
La recollida de les fulles a la tardor, es farà quinzenalment. Es podran fer servir 
bufadors per alinear les fulles dels arbres dels passejos principals del Parc de la 
Devesa. Un cop alineades les fulles dels plàtans es recolliran i es  col·locaran  a les 
parcel·les dels plàtans, plantats en quadrícules del mateix Parc de la Devesa. Un cop 
apilades les fulles recollides es trituraran i s’escamparan per les parcel·les que hi ha 
amb estripadors i freses per deixar-ho repartit per tota la superfície cultivada de les 
quadricules dels plàtans de la Devesa. 
 
La recollida de fulles d'hivern, primavera i estiu es farà un cop al mes sempre que no hi 
hagi vents més forts de 40 a 50  km/h, que obligaria a repetir l’operació de recollida de 
fulles després de vents. Per retirar la caiguda extraordinària de fulles que pogués 
succeir amb la ventada.   
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L. Espais sense qualificar 
 
L.1. Reg o rieres 
 
Un cop a l’any es farà una desbrossada selectiva que consistirà en mantenir neta les 
lleres d’herbes o arbusts dels regs o rieres, entenen que aquesta ha d’esser una neteja 
per millorar-ne la seva imatge. Cal tenir present, però que la vegetació és necessària 
per evitar l’erosió i la correcta circulació de les aigües. 
 
L.2. Basses i brolladors 
 
La neteja de l’aigua és portarà a terme tantes vegades com faci falta. El canvi de la 
temperatura obligarà a la neteja de l’aigua per evitar la proliferació d’algues, bactèries i 
brutícia. Un cop a la setmana és recolliran totes les brutícies : papers, plàstics, 
ampolles, runes, etc. En cas d’observar anomalies que poguessin distorsionar o 
malmetre el seu bon estat de conservació i manteniment se’n donarà compte als 
serveis tècnics municipals. 
 
La neteja dels bassals i brolladors. Aquest apartat és refereix a la neteja de les 
estructures dels materials de formigó, parets laterals, parets de bases inferiors i 
superiors i aparells interns dels estanys, bassals i brolladors. És farà sempre que sigui 
necessari i en el seu defecte és farà un cop per trimestre a criteri del serveis tècnics 
municipals. 
 
 

5. TREBALLS D’EMERGÈNCIA 
 
La Direcció Tècnica del Parc de la Devesa, orientarà als adjudicataris, en el seu àmbit 
de treball i els mateixos hauran de fer front a qualsevol emergència o eventualitat de 
treball en jardineria  (Caiguda de branques, caiguda d’arbres, etc.). 
 
En casos excepcionals com ventades, nevades, pluges i altres fenòmens 
extraordinaris la Direcció Tècnica del Parc de la Devesa, s’haurà de posar a disposició 
de l’Ajuntament per actuar al Parc de la Devesa, col·laborant en la restitució de la seva 
normalitat. 
 

 

6. RESPONSABILITATS DELS ADJUDICATARIS  
 
La Direcció Tècnica vetllarà perquè els adjudicataris, compleixin en tot moment amb 
les normatives legals d’obligat compliment, protocols establerts per l’ajuntament de 
Girona i regles de bona pràctica que afectin el seu treball, tant des d’un punt de vista 
tècnic, com de respecte al medi ambient, i de la seguretat i salut del personal propi, o 
de tercers que puguin resultar afectats pels treballs.   
 
 
7. PLA DE FUNCIONAMENT 
 

La Direcció Tècnica del Parc de la Devesa vetllarà pel bon estat sanitari dels plàtans i 
controlarà les tasques de manteniment, comprovant que els tractaments que es 
realitzin als arbres, (plàtans ), siguin els més adients i correctes. 
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Proposarà les mesures que consideri idònies per tal de garantir la salut i seguretat de 
l’arbrat de l’espai de la Devesa. 
 
Realitzarà informes mensuals sobre els problemes detectats en els plàtans i proposarà 
mesures correctores. 
 
Donarà orientació a l’Ajuntament  sobre els plàtans de la Devesa. Informant de les 
millores que sorgeixen en el circuits acadèmics sobre aquesta espècie, per poder 
aplicar les avantatges es consideri més oportunes i necessàries per els arbres, 
(Plàtans ) del Parc de la Devesa . 
 
Supervisarà les feines realitzades en tractaments de poda, fitosanitaris, retall 
d’arbusts, sega de gespes, control del reg dels arbres. Tan els plàtans dels passeig 
com els de les parcel·les plantades i els arbres de l’entorn Devesa. De tot això és 
realitzaran els informes oportuns. 
 
La Direcció Tècnica del Parc de la Devesa demanarà als adjudicataris que presentin 
un pla de funcionament i l’organigrama en que s'hi reflecteixin les seves previsions 
dels treballs objecte del contracte. Dins d'aquestes previsions caldrà detallar: 
 
-  Pla d'organització detallat dels treballs a realitzar per al compliment de la contracta. 
 
- Previsions de personal que s'adscriurà a la realització dels treballs, fent constar 
l'organigrama funcional i les categories de cadascun, i el percentatge de treballadores 
existent. 
 
-  Proposta de cronograma de tasques a realitzar. 
 
-  Dispositiu previst per a la resolució d’urgències i detall dels elements de comunicació 
que s’utilitzaran. 
 
-  Relació de vehicles i maquinària previstos. 
 
-  Pla de seguretat i salut laboral aplicat a la contracta. 
 
-  Pla de control de qualitat i seguiment del servei. 
 
La Direcció Tècnica del Parc de la Devesa conjuntament amb els tècnics municipals 
revisaran les tasques estipulades en el programa d’actuacions poden modificar-lo en 
funció de les variants climatològiques que es produeixin. 
 
 
8. DIRECCIO I INSPECCIO DELS TREBALLS. 
 
La Direcció Tècnica del Parc de la Devesa informarà en tot moment, a requeriment 
dels serveis tècnics municipals, de l’execució dels treballs establerts en la 
corresponent planificació a través del programa de gestió de jardineria que 
s’implantarà, o al seu defecte per mitjà de correu electrònic o anàleg. 
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Els adjudicataris i la Direcció Tècnica del Parc de la Devesa, estaran obligats a complir 
totes aquelles disposicions referents a la classe, ordre, manera i temps d'executar els 
treballs contractats que puguin ser-li comunicats pels serveis tècnics municipals. Serà 
competència de la Direcció Tècnica i dels serveis tècnics municipals i dels serveis 
d’inspecció municipals la supervisió de les tasques corresponents, per tal que 
s'efectuïn oportunament de la manera estipulada. 
 
La Direcció Tècnica del Parc de la Devesa, mensualment i sempre que les 
circumstàncies ho exigeixin, es reunirà amb els adjudicataris i els serveis tècnics 
municipals per coordinar les diferents tasques, fer un seguiment de la planificació i 
avaluar suggeriments i queixes sobre el manteniment i actuacions a realitzar. 
 

 

9. INCIDÈNCIA DELS TREBALLS A LA VIA PÚBLICA 
 
La Direcció Tècnica del Parc de la Devesa haurà de prendre les mesures adients per 
garantir la seguretat dels treballadors, vianants i  veïns, així, com del conjunt de béns 
públics i privats. 
 
Quan els treballs a realitzar interfereixin vies de circulació o per a vianants, la Direcció 
Tècnica del Parc de la Devesa exigirà als adjudicataris perquè senyalitzi amb 
indicadors reglamentaris, amb avisos de perill, precaució, etc. les zones d'actuació. 
Quan els treballs afectin  a vies de circulació s’hauran de programar d’acord amb els 
serveis tècnics municipals i la Policia Municipal.  
 

 

10. TRACTAMENTS FITOSANITARIS 
 
Els tractaments fitosanitaris es faran sota control municipal i de la Direcció Tècnica del 
parc. Malgrat tot si s’hagués de fer una aplicació per sistemes convencionals aquesta 
la faran els adjudicataris seguint les instruccions de la Direcció Tècnica del Parc de la 
Devesa i per defecte els serveis tècnics municipals de Sostenibilitat. 
 
 
11. PROGRAMES DE PLANTACIÓ I REPOSICIÓ 
 
Anualment l’Ajuntament, aconsellat per la Direcció Tècnica del Parc de la Devesa, 
definirà els plans de plantació de gespa, flor, arbusts i arbres en funció de les 
necessitats i disponibilitats. La plantació i retirada dels vivers serà a càrrec dels 
adjudicataris i el subministrament a càrrec de l ‘Ajuntament.  
 
 
12. ANOMALIES I INCIDÈNCIES 
 
La Direcció Tècnica del Parc de la Devesa i els adjudicataris hauran d’informar als 
serveis tècnics municipals de les deficiències que observin en l'arbrat, parterres, 
jardins i altres zones enjardinades, la xarxa de reg, així com dels mals hàbits que 
observin en el comportament dels usuaris que incideixin negativament en el 
manteniment dels serveis al seu càrrec. Per a la comunicació s’utilitzarà el programa 
de gestió o anàleg. 
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13. INSPECCIÓ I CONTROL DE LES PRESTACIONS DEL CONTRACTE 

 
La Direcció Tècnica del Parc de la Devesa i els futurs adjudicataris resten subjectes a 
l’acció inspectora de l’Ajuntament de Girona en el seguiment de les obligacions 
contractuals derivades dels plecs de clàusules administratives particulars i el de 
prescripcions tècniques reguladors d’aquest servei i en conseqüència del corresponent 
contracte. 
 
Sistema d’inspecció i control 

 
1.- El sistema general de control que es durà a terme, serà sobre els espais concrets 
del Parc de la Devesa. Els controls seran dirigits pels serveis municipals d’inspecció i 
la Direcció Tècnica del Parc de la Devesa. 
 
2.- El control dirigit es farà sobre sectors concrets per algun dels següents motius: 
Haver obtingut resultats negatius en les inspeccions anteriors ( qualificació incorrecta o 
deficient prestació del servei). 
Observació negativa feta en qualsevol moment per un responsable municipal sobre 
aquest equip. 
Queixes dels ciutadans  
Dubte o presumpció negativa sobre l’eficàcia d’un equip determinat. 
 
 
 
 
 
 
 

El Tècnic de Paisatge i Biodiversitat 

 

 

 

Christian Geis Nielsen 

El Cap de Secció de Paisatge i 
Biodiversitat 

 

 

 

Pere Pascua Vila 

 
El Cap de Secció de  Qualitat Ambiental i Salubritat 
 
 
 
 
Jordi Figueras  Bosch 
Girona, 2 de maig de 2016 


