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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 
 
Sant Celoni, 2 de gener de 2017. 
 
Identificació de l’expedient  
 
Servei de reg per al manteniment del viver d’arbissons de Sant Llorenç de Vilardell i el Pertegàs 
 
Fets 
 
Vist l’expedient instruït per l’àrea de Territori, àmbit d’Espai Públic, referent a la contractació del 
servei de reg per al manteniment del planter del viver d’arbissons de Sant Llorenç de Vilardell i 
el Pertegàs, pel període que va de l’1 de gener al 31 de desembre de 2017. 
 
L’any 2013 es va instal·lar un viver d’arbres provinents de llavors d’arbres monumentals, dins el 
marc del Museu del Bosc, i a finals de 2015 es va fer el transplantament d’una quarantena 
d’aquests arbissons a la seva localització definitiva en una zona pròxima a la riera del Pertegàs. 
 
Aquest viver requereix d’un manteniment de reg que no es pot assumir des del servei de 
jardineria municipal per manca de recursos humans. Així mateix, per garantir l’èxit del 
transplantament és necessari fer un manteniment durant els primers anys. 
 
S’ha calculat una sèrie de regs distribuïts estacionalment segons necessitats, tant pel que fa al 
viver de Sant Llorenç, com al dels arbres del Pertegàs. S’estima, doncs, el següent nombre de 
regs: 

- Al viver de Sant Llorenç de Vilardell: 2 cops per setmana els mesos de juliol i agost; 1 
cop per setmana els mesos de setembre, octubre, març, abril, maig i juny; i 1 cop cada 
15 dies els mesos de novembre, desembre, gener i febrer 

- Al Pertegàs: 1 cop per setmana els mesos de juny, juliol i agost; 1 cop cada 15 dies els 
mesos de d’abril, maig i setembre; i 1 cop al mes els mesos de març i octubre 

- S’inclou en les visites per a regar, l’arrencada de males herbes dels contenidors i dels 
escocells, així com el manteniment de tutors i malles de protecció 

 
Per aquest motiu, des de l’Àrea de Territori es considera oportú contractar aquest manteniment  
a la Fundació Acció Baix Montseny (FABM), qui ha presentat un pressupost  per un import de 
2.568,83.-euros (IVA inclòs),  pel període que va de l’1 de gener al 31 de desembre de 2017. 
 
La tècnica d’Espai Públic ha emès un informe en què diu que les actuacions indicades són 
necessàries per al correcte manteniment del viver i la FABM té capacitat per realitzar-les. 
 
Vist l’informe emès pel secretari en data 16 de desembre de 2016. 
 
Vist l’informe amb observacions no suspensives, emès per l’interventor accidental en data 19 
de desembre de 2016. 
 
Fonaments de dret 
 
Atès allò establert als articles 111 i 138.3 del Text Refós de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovat pel RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Resolc: 
 
1r.- Aprovar la despesa següent: 

- Import total: 2.568,83.-euros (Base imposable 2.123.- + 445,83.-(21% IVA) 
- Partida pressupostària: 05.171A0.210 Infraestructures i béns naturals 
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- Concepte: Servei de reg per al manteniment del planter del viver d’arbissons de Sant 
Llorenç de Vilardell i el Pertegàs, pel període que va de l’1 de gener al 31 de desembre 
de 2017. 

 
2n.- Contractar amb la Fundació Acció Baix Montseny, aquests treballs conforme el pressupost 
presentat número P1420JSC de data 6 d’octubre de 2016. 
 
L’Alcalde, EL Secretari, 
Francesc Deulofeu i Fontanillas  Antoni Peralta i Garcerá 


