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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI 
DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA DE LA FINCA DE CAN COMAS I 
TREBALLS EN L’ESPAI DE CULTIU RESERVAT A CENTRES ESPECIALS DE 
TREBALL D’INICIATIVA SOCIAL 
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1. – OBJECTE 
 

L'objecte d’aquest contracte és establir les bases tècniques que serviran per la 
contractació del Servei de manteniment de la jardineria de la finca de Can Comas  
i treballs en l’espai de cultiu reservat a centres especials de treball d’iniciativa 
social mitjançant l’ocupació de persones amb diversitat funcional i especials dificultats 
per la seva inclusió laboral. 

 
En base a la disposició addicional quarta i annex VI de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), aquest contracte 
està reservat a la participació de Centres Especials de Treball d’Iniciativa Social 
(CETIS), sense afany de lucre, regulades respectivament en el text refós de la Llei 
General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social (RDL 
1/2013, de 29 de novembre) i en la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació 
del règim de les empreses d’inserció, per facilitar l’accés d’aquests Centres a la 
contractació pública i així donar un suport institucional indirecte a la important tasca 
social que duen a terme. 

 
Atès que el Consell Plenari del Consorci del Baix Llobregat en data 21 d’octubre de 
2020 va aprovar la reserva social en matèria de contractació per l’exercici 2021 (RA 89 
21/10/2020). 

 
La necessitat a satisfer amb aquest contracte és disposar d’un servei que permeti de 
mantenir l’espai de jardí de la finca de Can Comas així com en l’espai de cultiu, tenint 
en compte que actualment aquest ens no disposa de mitjans i recursos tècnics propis 
adients per portar a terme totes aquestes actuacions. 

 
En conseqüència es procedeix a externalitzar el servei objecte d’aquesta contractació, 
tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb total 
respecte al principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i 
igualtat de tracte. 

 

La seva realització haurà d’ajustar-se a les especificacions d’aquest plec i serà revisat i 
controlat pel personal tècnic designat pel Consorci del Parc Agrari el qual exercirà les 
funcions de responsable del contracte. 
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2. – NECESSITAT I JUSTIFICACIÓ 

 
Donar continuïtat al procés de col·laboració iniciat pel Consorci del Parc Agrari del 
Baix Llobregat l’any 2009 per donar suport a la integració laboral de persones amb 
diversitat funcional a partir de la realització de tasques relacionades amb la jardineria i 
la hortofructicultura. 

 
Donar compliment a la línia marcada per la Disposició addicional quarta de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (Llei 9/2017, de 8 de novembre), d’acord amb la Directiva 
europea de contractació pública del 2014, per facilitar l’accés dels Centres Especials 
de Treball a la contractació pública i així donar un suport institucional indirecte a la 
important tasca social que duen a terme. 

 
 

3. – ESPAI DE TREBALL 
 

La finca de Can Comas es troba situada al camí del Sorral s/n, del municipi d’El Prat 
de Llobregat i és el Centre d’Informació i Gestió del Parc Agrari del Baix Llobregat 
disposant d’una superfície total d’unes 4,5 ha. 

 
En ella es troben ubicats diferents espais els quals es descriuen a continuació (veure 
annex 1): 

 
- La masia de Can Comas que constitueix l’edifici central on es troben ubicats els 

següents serveis, junt amb un edifici annex (el cobert): 

• Base de Servei de Vigilància del Parc Agrari. 

• Espais per a tècnics del Consorci del Parc Agrari. 

• Espais per a tècnics de les ADVs de la comarca: ADV de Fruita del Baix 
Llobregat i ADV d’Horta del Baix Llobregat. 

• Base del Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat. 

• Centre d’interpretació, d’activitats pedagògiques i divulgatives del Parc Agrari. 

• Sales de reunions i conferències. 

 
- Un pati recobert de pedres (260 m2) que connecta l’edifici central de la masia i els 

lavabos exteriors amb el cobert. 

 
- Una zona enjardinada al voltant de la masia (8.000 m2), que inclou vàries zones 

d’aparcament de vehicles, una àrea d’esplai i diferents camins interiors d’accés. 
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- Zona de cultius exteriors d’horta on trobem: camps experimentals gestionats per 
les ADV’s (6.000m2) i camps per la realització de les pràctiques del Cicle de grau 
mitjà de producció agroecològica i del de jardineria i floristeria de l’INS Les Salines 
(4.000m2). 

 
- Zona de cultius sota plàstic, amb l’existència d’un hivernacle (576 m2) destinat a la 

recerca i realització d’assaigs diversos. 

 
- L’Arboretum de Can Comas (1,5 ha) que recull les principals varietats de 9 

espècies fruiteres, que tradicionalment havien estat conreades a la comarca del 
Baix Llobregat amb un total de 519 arbres i 62 varietats diferents de pomeres, 
pereres, pruneres, cirerers, presseguers, olivera, figueres, vinya i caquiers amb 
l’objectiu de recuperar, mantenir i conservar aquestes varietats. 

 
- Una zona per acumulació de restes vegetals amb possibilitats de fer compostatge 

i després ser incorporat principalment a l’Arborètum i ocasionalment a la zona 
d’horta experimental i/o de pràctiques formatives. 

 
- Una bassa de reg i el conjunt d’ instal·lacions vinculades pel reg a pressió, així 

com les infraestructures del reg per gravetat a partir de l’aigua del canal que passa 
a tocar de la finca. 

 
- Un espai de magatzem, situat al costat de l’hivernacle per guardar aquells 

elements, maquinària i eines utilitzats a la finca que no sigui convenient mantenir a 
l’aire lliure per raons de conservació o de seguretat. 

 
En el maneig dels cultius i el manteniment dels exteriors de la finca de Can Comas, el 
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat aposta per seguir criteris de respecte amb 
el medi ambient i de preservació de la fertilitat del sòl i la biodiversitat. És per això que 
la finca té un règim mixt, on el manteniment de l’Arboretum segueix la normativa de la 
Producció Agraria Ecològica (PAE) (certificació CCPAE) i per la resta de zones 
exteriors s’apliquen, com a mínim, les bones pràctiques recomanades pel sistema GIP 
(de Gestió Integrada de Plagues). 

 
En conseqüència, hi ha la necessitat de mantenir la zona enjardinada i les 
instal·lacions de l’entorn de la masia de Can Comas i de realitzar treballs de suport 
puntuals, pel que fa a la resta dels espais exteriors de cultiu i infraestructures de reg 
vinculades. 
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4. – DESCRIPCIÓ I ABAST DEL SERVEI 
 

L’abast del servei objecte del present contracte inclou, en els espais anteriorment 
descrits, un seguit de treballs a realitzar que s’agrupen en tres àmbits diferenciats, 
d’acord amb la classificació següent: 

a) Treballs relacionats amb el manteniment de la jardineria de la finca de Can 
Comas. 

b) Treballs relacionats amb el manteniment i/o col·laboració en l’espai de cultiu de 
la finca de Can Comas. 

 
Per l’execució dels treballs, el contractista haurà de seguir les indicacions de la 
persona que el Consorci designi com a responsable per al seguiment del servei. 

 
Així doncs, la relació de treballs a fer per a cada àmbit seran de forma genèrica els 
següents: 

 
 

a)  Manteniment de les zones enjardinades de la finca de Can Comas 
 

Tot seguit es descriuen la tipologia de treballs que el contractista haurà fer per aquest 
àmbit : 

 
1. A les zones enjardinades i àrea de pícnic hi ha plantades diferents espècies 

d’arbres i arbusts que requereixen de poda en verd o de manteniment anual i 
de reg de suport en determinats moments de l’any. També en aquestes zones, 
hi ha alguns arbres fruiters, on es necessari fer aclarides i recol·lecció dels 
fruits. 

 
2. Realitzar alguna nova plantació, en el cas de produir-se alguna baixa o perquè 

es decideixi afegir algun arbre o arbust nou a la col·lecció. 
 

3. Eliminació de males herbes dels escocells, amb la periodicitat que sigui 
necessària per afavorir la retenció de l’aigua, bé sigui de pluja o del reg de 
suport i el desenvolupament de l’arbre, arbusts o grups de flors. Per tal de 
mantenir aquest control de les adventícies, el sistema emprat serà el de la 
birbada manual. 

 
4. Cal fer el manteniment periòdic de la coberta vegetal espontània permanent 

(praderes naturals o seques) de l’àrea de pícnic amb desbrossadora i/o 
segadora. 

 
5. Retirada d’herbes no desitjades del pati que es troba recobert de pedres i del 

voral perimetral pavimentat de la masia amb mitjans mecànics i/o manuals. 
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6. Neteja i retirada de residus acumulats en els embornals de recollida d’aigües 
de drenatge de la finca. 

 
7. Recollida de residus vegetals (fulles, arbres i arbusts morts, branques 

trencades, etc.) i tractament específic (amb trituradora, etc.). Aquelles restes 
que siguin aptes per a fer compostatge seran dipositades a l’espai de la finca 
destinat a aquesta finalitat o distribuïts directament en els espais agrícoles. En 
cas contrari, seran gestionades seguint les indicacions de la persona que el 
Consorci designi com a responsable per al seguiment del servei. 

 
8. Control de plagues dels arbres i/o arbusts: aplicacions de fitosanitaris o 

instal·lació de sistemes de control biològic de plagues, en cas de ser necessari 
i per indicació de la persona que el Consorci designi com a responsable per al 
seguiment del servei. 

 
9. Fertilització dels arbres i arbusts en cas de detectar-se mancances nutricionals 

i per indicació de la persona que el Consorci designi com a responsable per al 
seguiment del servei. 

 
10. Neteja periòdica i manteniment anual del mobiliari urbà de fusta instal·lat a la 

finca de Can Comas. 

 
11. Recollida de residus no vegetals que es pugui trobar pel terra de tota la zona 

enjardinada i buidat periòdic de les papereres de l’àrea d’esplai, dipositant el 
material recollit als contenidors de recollida selectiva que es troben situats fora 
de la finca, al costat del camí d’entrada. 

 
12. Tots aquells treballs de naturalesa i requeriments similars que puguin sorgir i 

que no hagin estat especificats anteriorment. 
 

b) Manteniment i/o col·laboració en l’espai de cultiu de la finca de Can Comas 
 

Tot seguit es descriuen la tipologia de treballs que el contractista haurà fer per aquest 
àmbit, en funció de les necessitats de cada moment i del que indiqui la persona que el 
Consorci designi com a responsable per al seguiment del servei: 

 

1. Als camps exteriors d’horta i a l’hivernacle: al llarg de l’any pot ser necessari 
realitzar tasques de suport a les activitats d’experimentació que s’estiguin duent 
a terme en aquests espais i que seran concretades amb la persona 
responsable del Consorci. 

 
2. L’ Arboretum: al llarg de l’any pot ser necessari realitzar algun treball relatiu a: 

 

• Collir fruita perquè ja ha arribat al punt de maduració o perquè pugui ser 
d’interès avaluar un determinat paràmetre a les diferents varietats. La fruita 
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recol·lectada s’haurà de pesar i encaixar diferenciant la varietat, de tal 
manera que estigui en perfectes condicions per al seu consum o posterior 
anàlisis i serà emmagatzemada al lloc indicat pel Consorci. 

• Tallar els rebrots de soca dels arbres. 

• Recollida de les restes de la poda dels arbres fruiters (que haurà efectuat un 
tercer) i gestió segons indiqui la persona responsable del Consorci. 
(trituració in situ, etc.). 

• Desbrossada de l’herba que apareix a les fileres dels arbres. 

• Retirada d’arbres morts amb posterior trituració de la fusta i plantació de 
portaempelts nous. 

• Manteniment de la tanca vegetal perimetral que envolta la plantació, 
formada per arbustos d’espècies autòctones que actuen com a reservori de 
fauna útil. Això pot comportar la reposició dels exemplars que fallin, alguna 
esporga per reducció de volum o retirada de branquillons secs i regs 
puntuals, si s’escau. 

• Col·locació o recollida de trampes de captura massiva o altres productes 
emprats en el control biològic de plagues. 

3. Una part dels camps agrícoles disposen d’un sistema de reg a pressió que es 
nodreix de l’aigua emmagatzemada a una bassa. Relacionat amb aquest 
apartat caldrà: 

• Retirar les restes vegetals que s’acumulin a la superfície de l’aigua de la 
bassa amb mitjans manuals. 

• Substituir els goters del sistema de reg que s’hagin trencat o saltat. 

• Donar suport en la retirada o instal·lació de les tuberies de reg i en el 
manteniment del capçal de reg. 

4. Manteniment dels marges, de les zones d’entrada als camps i dels seus 
desguassos, així com la conservació de la secció de les regadores que 
s’utilitzen en el reg per superfície d’alguns dels camps de la finca. Aquest 
manteniment comportarà l’esbrossada periòdica realitzada amb mitjans 
mecànics i/o manuals segons s’escaigui. 

 
5. Tots aquells treballs de naturalesa i requeriments similars que puguin sorgir i 

que no hagin estat especificats anteriorment. 
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5. – ORGANITZACIÓ I EXECUCIÓ DEL SERVEI 

 
 

5.1. Personal adscrit al contracte. 
 

El contractista es comprometrà a disposar en el moment de l’inici de la prestació del 
servei, del personal necessari per poder desenvolupar les tasques que se li han 
contractat, amb la qualificació professional i tècnica adient per a cada tasca, que 
estarà format per: 

 
a) Un/a responsable tècnic/a que actuarà com a interlocutor entre el contractista i el 

responsable del Consorci per al seguiment del servei. Serà el responsable de dirigir 
i coordinar el personal de la seva empresa assignat pel servei. Haurà de comunicar 
al Consorci un número de telèfon mòbil on poder ser localitzat dins de l’horari 
laboral. 

 

Perfils professionals requerits amb Grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques o 
Biologia, Enginyer tècnic agrícola o títols universitaris equivalents o cicle formatiu de 
grau mitja o superior en jardineria o equivalents. 

 
b) Un equip fix de manteniment que segueixi les instruccions del/de la responsable 

tècnic/a. Aquest equip ha d’estar format per: 
 

b.1- Un/una encarregat/da d’equip (oficial de jardineria), que ha de tenir, com a 
mínim, una experiència de 5 anys en tasques de supervisió de les feines d’equips 
de jardiners. 

 
b.2- Dos (2) operaris/es de jardineria (peons) en base a les categories professionals 
existents, amb una experiència mínima de 2 anys. 

 
 

5.2. Organització del servei. 

 
a) L’encarregat/da d’equip mantindrà reunions periòdiques setmanals amb el 

responsable del Consorci per al seguiment del servei, per tal de repassar la feina 
feta durant la setmana i programar les tasques a fer la setmana entrant. 

 
En aquestes reunions, l’encarregat/da d’equip haurà d’informar dels treballs 
realitzats durant la setmana, així com de les incidències que s’hagin pogut donar i 
es programaran conjuntament les tasques a fer la setmana entrant. 

 
b) Cal portar un llibre de registre diari de les feines que es duen a terme a fi de 

justificar-ne la durada i poder contrastar amb les ordres de treball rebudes. Aquest 
registre ha de garantir el correcte seguiment dels rendiments de totes les tasques, 
programades o no i detectar possibles mancances i problemes que es puguin 
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donar en el transcurs del treball. Aquesta documentació es lliurarà setmanalment, 
durant les reunions descrites al punt a). El llibre de registre tindrà un format digital  
i s’haurà d’enviar a la persona responsable del Consorci per correu electrònic de 
forma mensual. 

 
c) S’ha de garantir el seguiment del contracte en els períodes de baixa i vacances 

del personal adscrit a la contractació (responsable tècnic, encarregat d’equip i 
peons), garantint que el personal de substitució conegui prèviament les 
instal·lacions i les condicions d’aquet plec. 
Si hi hagués una baixa de més de 48 h, el contractista té l’obligació de substituir a 
la persona absentada. 

 
d) L’empresa haurà d’acreditar davant el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat 

el compliment del servei mitjançant els mecanismes de control de presència 
següents: 
- Avís per part de l’encarregat d’equip, via telefònica o presencial, de l’inici i del 

final de la jornada de treball al responsable del Consorci per al seguiment del 
servei. 

- Sistema de fulls de control horari amb informació de possibles incidències en 
els marcatges i en aquest cas, explicació de les solucions adoptades, que 
s’inclouran en els llibres de registre diari que es lliuraran setmanalment durant 
les reunions descrites al punt a) i mensualment en format digital. 

 
e) Si per causes meteorològiques (pluja, vent, pedra, neu, etc.) el personal assignat 

a l’equip fix han de deixar de desenvolupar les seves tasques a l’exterior, podran 
emprar el temps en el manteniment i ordenació de l’espai de magatzem. 

 
f) El personal adscrit al contracte ha d’anar uniformat a càrrec del contractista i ha  

de presentar un aspecte correcte d’higiene personal. 
 

g) El contractista equiparà el seu personal amb tots els elements necessaris exigits 
pel Reglament de Seguretat i Higiene en el treball, incloent els EPI pel 
desenvolupament de les seves tasques. 

 
h) De la mateixa manera el contractista proveirà al seu personal de la documentació i 

formació necessària pel desenvolupament de les seves tasques i utilització de les 
eines i maquinària que es requereixin. Així doncs, i entre d’altres, l’encarregat/da 
d’equip haurà de disposar del Carnet d’aplicador de productes fitosanitari (nivell 
qualificat) i en el cas que les operaris/es hagin de fer tractaments fitosanitaris, 
aquests hauran de disposar del Carnet d’aplicador de productes fitosanitaris (nivell 
bàsic). 
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5.3. Durada, dedicació i franja horària de realització del servei 
 

El servei de manteniment de la jardineria de la finca de Can Comas i treballs en l’espai 
de cultiu es durà a terme 2 dies per setmana (dies alterns, es a dir o dilluns i dijous o 
dimarts i divendres o dimecres i divendres, a concretar), excepte els festius del 
calendari laboral oficial. 

 
Està prevista una dedicació setmanal total de 36 hores durant els 12 mesos de l’any. 

 
L’horari de prestació del servei serà de 8h a 14h (6 hores diàries/persona), podent-se 
flexibilitzar durant els mesos més calorosos de l’any previ acord amb el Consorci, amb 
la distribució del personal que es detalla al quadre següent: 

 

 
 Horari 

setmanal 
Dia 1 Dia 2 TOTAL 

persona 1 
- oficial 

de 8 h a 14 h 6 h 6 h 12 h 

persona 2 
– peó 

de 8 h a 14 h 6 h 6 h 12 h 

persona 3 
– peó 

de 8 h a 14 h 6 h 6 h 12 h 

TOTAL dedicació setmanal 36 h 

 
 

Durant aquesta franja horària el personal adscrit al contracte es dedicarà 
exclusivament a l’objecte del present plec. Si per necessitats puntuals del contractista, 
alguna de les persones hagués d’absentar-se, aquesta ho haurà de notificar al 
responsable del Consorci del seguiment del servei amb 24h d’antelació i caldrà 
compensar les hores o proposar una substitució. 

 
5.4. Mitjans materials 

 
El contractista aportarà les seves eines i la maquinària que siguin necessaris per la 
correcta realització del servei, i serà l’encarregat de mantenir-los en perfecte estat de 
conservació i neteja. Per tant, n’ assumirà el manteniment i els possibles consums 
energètics o de qualsevol altre tipus: recanvis, benzina, oli, gas-oil, i tot el material 
necessari pel funcionament d’aquestes eines. 

 
Per tal de poder realitzar els treballs descrits a l’apartat 4, l’adjudicatari haurà de 
disposar com a mínim de la maquinària següent: 

- 3 desbrossadores 
- 1 segadora o tallagespa 
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- 1 aspiradora / bufadora 
- 1 biotrituradora per a restes de poda 
- 1 motoserra 

 
El fet de no dipositar, substituir o reparar aquests elements podrà ser motiu de penalitats i 
resolució, d’acord amb les clàusules 2.6 i 2.7 del PCAP. 

 
I de les eines i els materials diversos següents: 

 
- Rascles (3 unitats) 
- Escombres i pales (2 unitats de cada) 
- Carretons (2 unitats) 
- Cabassos (2 unitats) 
- Xerracs (1 unitat) 
- Aixades grans (2 unitats) 
- Aixades petites (2 unitats) 
- Escatadors (3 unitats) 
- Tisores de poda a una mà (3 unitats) 
- Tisores de poda a dos mans (3 unitats) 
- Tisores de poda amb perxa (1 unitat) 
- Motxilla per a tractaments fitosanitaris (1 unitat) 
- Recollidor de restes vegetals (per la bassa del reg) amb perxa extensible (1 unitat) 

 
Per l’acompliment de mesures per la prevenció de la COVID-19 o altra situació de 
perill sobre la salut pública: Equips de protecció individual establerts per les normatives 
del govern central, autonòmiques, locals i del Consorci del Parc Agrari del Baix 
Llobregat. 

 
El contractista es compromet a formar als seus treballadors tant per l’ús i el 
manteniment de les eines i la maquinària, com pel desenvolupament i la realització de 
les tasques a fer. 

 
D’altra banda el Consorci del Parc Agrari aportarà els productes que siguin necessaris 
per a realitzar els tractaments fitosanitaris o instal·lació de sistemes de control biològic 
de plagues; aplicació d’adobs; manteniment del mobiliari urbà de fusta; recanvi de 
bosses de les papereres de la zona de pícnic; caixes per la recollida de la fruita o 
productes de l’horta; els arbres o arbusts nous que calgui plantar de nou; productes 
per la neteja de la senyalització. 

 
5.5. Espai de magatzem 

 
El Consorci del Parc Agrari facilitarà al contractista com a espai de magatzem, una 
zona situada al costat de l’hivernacle per guardar aquells elements, maquinària i eines 
utilitzats a la finca que no sigui convenient mantenir a l’aire lliure per raons de 
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conservació o seguretat. El contractista no podrà tenir al magatzem estris, maquinària 
o productes que no hagin de ser utilitzats a la finca de Can Comas. 

 
L’espai disponible en aquest magatzem és limitat, ja que el magatzem serà també 
utilitzat per altres serveis de la finca. Per aquest motiu, s’indicarà al contractista l’espai 
disponible, el qual podrà variar en el temps d’acord amb les necessitats del conjunt de 
la finca. Aquest espai s’haurà de tenir net i ordenat i serà destinat únicament per a 
emmagatzemar material vinculat al seu servei. 

 
Les claus d’accés a l’espai de magatzem, caseta del reg, la bassa i l’hivernacle seran 
entregades i retornades a diari a la consergeria de la Masia de Can Comas. 

 
6.- SEGUIMENT DEL SERVEI 

 
6.1. Supervisió del contracte: 

 
El Consorci del Parc Agrari designarà a una persona com a responsable del seguiment 
del servei, la qual tindrà les funcions següents: 

a) Planificació, supervisió i control de les tasques desenvolupades per l’equip 
assignat per l’empresa contractada, per tal que aquestes es facin oportunament 
i de manera correcta. 

b) Fer d’interlocutor amb l’empresa contractada i canalitzar les instruccions i la 
informació relativa a les tasques de manteniment i altres treballs subjectes a 
aquesta contractació. 

c) Controlar que es lliura el llibre de registre diari de les feines que es duen a 
terme amb la periodicitat indicada als plecs, i realitzar les reunions 
corresponents de seguiment del servei amb l’encarregat de l’equip. 

d) Determinar si els equips, la maquinària i les eines de què disposa el 
contractista són les correctes i les especificades al plec de condicions i oferta 
presentada. 

e) Supervisar les condicions de salubritat, de higiene i seguretat amb les quals 
treballa el personal adherit al contracte. 

f) Supervisar la correcta vestimenta i el comportament amb les persones usuàries 
i visitants de la finca del personal adherit al contracte. 

A partir del resultat d’aquest seguiment es determinaran les correccions o 
modificacions oportunes en l’organització. 
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6.2. Compromisos del contractista: 

 
El contractista haurà de vetllar pel correcte funcionament del Servei de manteniment 
de la jardineria de la finca de Can Comas i treballs en l’espai de cultiu reservat a 
centres especials de treball d’iniciativa social. 

Per aquest motiu haurà de: 

- Destinar els recursos humans necessaris descrits a l’apartat 5.1.a). 
- Realitzar els treballs programats setmanal i mensualment. 

- Aportar les eines i maquinària, així com el material necessari per al seu 
funcionament, per a poder realitzar les feines programades. 

- Mantenir informada a la persona del Consorci responsable del seguiment del 
servei de la feina feta i de totes les incidències que es puguin donar. 

- Mantenir endreçat l’entorn de treball i l’espai assignat al magatzem. 
- Realitzar els treballs assignats amb cura per tal de preservar l’arbrat i els 

espais en general de danys innecessaris. 
 

El contractista haurà de complir amb les instruccions rebudes per part persona del 
Consorci responsable del seguiment del servei, sempre que es corresponguin als 
àmbits d’actuació del contractista previstes en aquest Plec. 

 
 

7.- DESPERFECTES 
 

El contractista respondrà de tots els danys i desperfectes que, voluntària o 
involuntàriament, causi el personal que presti el servei, durant l’horari de prestació del 
mateix, reparant o reposant immediatament tots els desperfectes causats. 

En cas de no fer-ho, es descomptarà el cost d’aquests desperfectes de la factura 
regular mensual. 

 
En tot cas, davant de qualsevol incidència detectada, aquesta haurà de ser notificada 
al Consorci del Parc Agrari abans de les 24 hores següents. 

 
 

8.- RESPONSABILITAT CIVIL, SEGURETAT I HIGIENE 
 

L’empresa contractista estarà coberta per una pòlissa d’assegurança amb 
responsabilitat civil pels danys o desperfectes que poguessin ocasionar-se durant 
l’execució dels treballs. A més a més, es compliran totes les normes en allò que fa 
referència a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (BOE 
de data 10-11-95), al Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, d’Aprovació del 
Reglament dels Serveis de Prevenció (BOE de data 31-1-97), i altres disposicions 
vigents en matèria de seguretat i higiene. 
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El contractista es fa responsable dels seus treballadors, en cas de qualsevol accident 
que es pugui ocasionar, durant el desenvolupament de les tasques vinculades a 
aquest servei. 

 

9. S’incorpora a aquests plecs el Protocol relacionat amb les mesures 
preventives vinculades a l’alarma sanitària provocada per la COVID-19 i que és el 
següent : 

 
MESURES PREVENTIVES HIGIÈNIQUES I DE DISTANCIAMENT ENTRE ELS 
TREBALLADORS A ADOPTAR AMB MOTIU DE LA PANDEMIA SANITÀRIA 
DERIVADA DEL COVID-19 

 
Les mesures adoptades per evitar el contagi del coronavirus s’hauran de fer 
extensives a TOTS els treballadors i treballadores que accedeixin al centre de treball. 

 

Serà d’aplicació els protocols que s’hagin elaborat o s’elaborin en matèria d’actuacions 
de prevenció de riscos laborals envers a l’exposició al SARS-CoV-2 30 elaborats pels 
òrgans competents del Govern Espanyol, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de 
Barcelona i el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat. 

 
Es facilitarà tota aquesta informació a totes les empreses i els seus treballadors i 
treballadores que accedeixin a la Masia Can Comas, Centre d’Informació i Gestió del 
Parc Agrari del Baix Llobregat. 

 
Tot el material de protecció (guants, mascaretes, EPI’s, etc.) serà subministrat per 
l’empresa contractada i segons la feina a realitzar. La mascareta és obligatòria. 

 
Les mesures preventives i criteris continguts en aquest protocol es revisaran quan 
canviïn les directrius que fan referència a les mesures recomanades per les autoritats 
sanitàries en matèria de la COVID-19 o altres situacions d’alerta sanitària. 

Gemma Frances 
Tudel - DNI 
XXXXXXXXX 
(TCAT) 
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