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Plec de prescripcions tècniques per contractar els serveis de manteniment de 

jardineria al Poble Vell de Corbera d’Ebre per l’any 2022. 

 

1. Antecedents 

Entre les polítiques públiques de memòria democràtica que implementen la Generalitat de 

Catalunya i els ens locals catalans, hi destaquen la restauració, la senyalització i la dignificació 

d’espais emblemàtics de la Guerra Civil, el franquisme i la transició, d’acord amb l’article 54 de 

l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que obliga els poders públics del país a “vetllar pel 

coneixement i el manteniment de la memòria històrica de Catalunya.” 

Els espais històrics del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre formen part del 

conjunt patrimonial de la memòria històrica de Catalunya. El seu manteniment i conservació és, 

doncs, un dels objectius d’aquest Consorci per tal de garantir que gaudeixin d’un estat òptim i 

adequat per a la seva visita pública. 

 

2. Objecte 

2.1 L’objecte d’aquest plec és establir les prescripcions tècniques que han de regular la 

contractació del servei de manteniment de jardineria al Poble Vell de Corbera d’Ebre per la 

campanya de l’exercici 2022 que es detallen a l’annex. 

2.2 El contracte associat a aquest plec de prescripcions tècniques és un contracte administratiu 

de serveis, d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per 

la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 

Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 

3. Característiques dels treballs a contractar 

3.1 Els treballs a realitzar en cadascun dels serveis s’especifiquen en l’annex d’aquest plec de 

condicions. 

3.2 La proposta ha d’incloure: 

- El calendari d’execució del treballs. 

-  Una proposta econòmica. 

3.3 Atesa la diversitat de les actuacions que es recullen a l’annex, s’haurà de contactar amb els 

tècnics del COMEBE i/o visitar l’espai per tal de concretar l’abast de cadascuna de les accions 

descrites. 

 

4. Mitjans materials i recursos humans 

4.1 Poden presentar ofertes les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que 

tinguin plena capacitat d’obrar i no es trobin subjectes a prohibicions de contractar. 

4.2 La proposta, a més d’acomplir allò establert en el punt 3, ha de relacionar-hi els equips 

materials i professionals necessaris per executar els serveis descrits en l’annex.  

4.3 Les persones interessades han de presentar llurs propostes al COMEBE 

(convocatòries@batallaebre.org) en el termini de 15 dies naturals des de la publicació d’aquesta 

oferta en el web del Consorci. En el cas que la preparació de la documentació de la proposta 
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els generi dubtes, poden demanar-ne aclariments, abans no finalitzi el termini de presentació, 

mitjançant l’enviament d’un e-mail a l’adreça electrònica esmentada. 

 

5. Deures de l’adjudicatari 

L’empresa adjudicatària ha d’executar els treballs contractats d’acord amb les clàusules 

d’aquest plec de prescripcions tècniques. Així mateix, ha d’acomplir els deures següents: 

5.1 Ha de garantir un contacte directe i àgil, mitjançant la persona que designi, amb el Consorci 

Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre, per assegurar el seguiment regular dels treballs 

contractats. 

5.2 Ha d’assumir l’obligació de no transmetre a tercers cap informació resultant del 

desenvolupament dels treballs contractats. La manca de compliment estricte d’aquesta 

obligació pot comportar la rescissió immediata del contracte. 

5.3 Ha d’emetre un informe detallant de cadascuna de les feines realitzades i amb les 

corresponents fotografies, als responsables del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de 

l’Ebre, un cop executat els treballs. 

 

6. Durada del contracte 

La durada del contracte serà des del mes de setembre fins al 31 de desembre de 2022. 

 

7. Elements de valoració 

El pressupost màxim de licitació total es fixa en la quantitat de 2.420,00 €, dels quals 420,00 € 

corresponen a l’IVA i 2.000,00 € al preu dels treballs contractats:  

Import (IVA exclòs) Tipus d’IVA Quota d’IVA Import total (IVA inclòs) 

2.000,00€ 21 % 420,00 € 2.420,00 € 

 

8. Finançament 

- Partida pressupostària: 210.0001 - Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns 

naturals, edificis i altres construccions per compte propi - o a la seva bossa de vinculació - 

Capítol 2 (Despeses corrents de béns i serveis). Pressupost 2022 

 - Contracte subvencionat: No. 

  

9. Tramitació del pagament.  

L’empresa adjudicatària ha d’emetre les factures pels serveis prestats amb una periodicitat 

mensual, i les presentarà al COMEBE per al seu pagament. 

Les factures han d’incloure en cada cas la relació detallada de les tasques dutes a terme durant 

el mes de facturació. 
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Annex 

 

El servei de manteniment de jardineria del Poble Vell de Corbera d’Ebre es bassa amb els 

següents treballs a realitzar amb una periodicitat mensual (2 sessions de jardineria al mes) 

durant els mesos compresos entre setembre i desembre de l’any 2022:  

1. Desbrossar l’herba existent 

2. Retallar trepadores i vegetació 

3. Netejar de zones enjardinades i camins 

4. Transportar les restes vegetals a la deixalleria 

5. Neteja senyalitzacions del COMEBE. 

 


