Plec de prescripcions tècniques per al contracte de serveis de la campanya
anual de monitoratge de la població de moscard tigre, tractaments larvicides en
zones públiques i sensibilització ciutadana.

1. Objecte i àmbit d’actuació
L’objecte del present contracte és la realització de serveis relatius a la campanya anual
de monitoratge de la població de moscard tigre, tractaments larvicides a zones
públiques i sensibilització ciutadana, al terme municipal de Marratxí.

2. Serveis a prestar pel contractista
Els serveis que inclourà el present contracte, en relació al moscard tigre, són els que
es relacionen a continuació:
1. Monitoratge de la població.
2. Inspeccions in situ de focus de cria a zones públiques.
3. Inspeccions de focus de cria a domicilis particulars.
4. Inspeccions de focus de cria a equipaments (dependències municipals, centres
sanitaris i educatius, instal·lacions esportives, ...).
5. Tractaments larvicides a zones públiques.
6. Tallers a centres educatius.

Els serveis esmentats s’hauran de prestar anualment, iniciant-se aquests el dia 1 de
maig i finalitzant el 15 de novembre, d’acord amb el cicle biològic de la plaga. Durant la
vigència del contracte, aquestes dates es podran modificar de manera consensuada
entre el contractista i els serveis municipals, d’acord amb criteris tècnics.

Els biocides que s’utilitzaran per a la realització dels tractaments larvicides a zones
públiques hauran de constar com a autoritzats durant el període de presentació de
propostes per part dels adjudicataris, al Registre Oficial de Biocides de la Direcció
General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat. En cas que
algun producte plaguicida deixi d’estar autoritzat en el moment d’inici dels serveis,
s’acordarà amb els serveis tècnics la utilització alternativa d’un altre producte
autoritzat. El tècnic aplicador haurà de disposar, com a mínim, de la capacitació
d’aplicador de tractament biocides – Nivell 2, o equivalent.

El contractista haurà d’estar inscrit al Registre Oficial dels Establiments i Serveis
Biocides de les Illes Balears. – ROESB –, tant durant el període de presentació de
propostes com durant la totalitat del període de vigència del contracte.

El contractista haurà de disposar de certificacions de gestió ambiental tipus ISO
14.001, EMAS, o equivalents reconegudes en l’àmbit europeu o internacional, en
vigència en el moment de presentació de les propostes i durant el desenvolupament
del contracte.

3. Forma de prestació dels serveis objecte del contracte
L’adjudicatari haurà de destinar els mitjans tècnics i humans adients per a la correcta
realització dels serveis inclosos en el present contracte, havent de preveure i fer-se
responsable de possibles incidències que puguin sorgir abans, durant i després de
l’execució dels serveis objecte del contracte.

El contractista haurà de cedir a l’àrea de Medi Ambient el material necessari
(ovitrampes, depressors linguals, bosses ziplock) per a la prestació del servei descrit a
l’apartat 2.1. Es preveu la col·locació de 34 ovitrampes, distribuïdes pels diferents
nuclis del terme municipal de manera consensuada entre els serveis tècnics
municipals i el contractista, amb una freqüència quinzenal de recollida i reposició, per
part del personal de l’àrea de Medi Ambient. S’haurà de preveure la cessió de material
en quantitat suficient, davant la possibilitat de pèrdua, o que aquest es faci malbé,
durant la prestació del servei. El contractista realitzarà un comptatge del nombre de
postes d’ous a ovitrampes, havent de posar els resultats obtinguts a disposició de
l’àrea de Medi Ambient.

La prestació del servei descrit a l’apartat 2.2 es realitzarà després d’un episodi de
pluges, i en la mesura del possible amb anterioritat a l’inici de la primera campanya
anual, amb l’objecte de determinar el nombre real de punts on es poden registrar
acumulacions d’aigua que permetin la deposició d’ous i el desenvolupament larvari de
moscard tigre. Es calcula un nombre màxim de 600 punts a inspeccionar,
principalment embornals, distribuïts en els nuclis que es relacionen a l’annex I. Els
punts inspeccionats s’hauran de geolocalitzar a un plànol, que quedarà a disposició de
l’àrea de Medi Ambient, amb indicació de quins d’aquests es consideren com a llocs
potencials de cria de moscard tigre. Es considera que els punts geolocalitzats a aquest

plànol seran vàlids per a les successives campanyes anuals a desenvolupar en el
marc del present contracte.

Els serveis descrits als apartats 2.3 i 2.4 es prestaran amb prèvia sol·licitud a l’àrea de
Medi Ambient per part del propietari del domicili o encarregat/responsable de
l’equipament, mitjançant registre d’entrada de formulari normalitzat. Es calcula un
nombre màxim de 20 domicilis i de 10 equipaments per campanya anual. La
programació de les visites serà realitzada per l’àrea de Medi Ambient, en coordinació
amb el contractista, durant les quals s’haurà d’emplenar una fitxa de visita, signada pel
propietari del domicili o per encarregat/responsable de l’equipament, que inclogui les
dades del domicili o equipament visitat i el núm. de focus potencials de cria de
moscard tigre eliminats, així com altres dades d’interès (recomanacions de
tractaments, ...).

La prestació del servei descrit a l’apartat 2.5 s’haurà de dur a terme amb posterioritat a
la inspecció in situ de focus de cria a zones públiques (apartat 2.2) i, en tot cas,
després d’un episodi de pluges. Es calcula un màxim de 600 punts a tractar – que
hauran d’estar en concordança amb els punts inspeccionats prèviament que hagin
resultat considerats com a llocs potencials de cria de moscard tigre – per tractament i
un màxim de sis (6) tractaments per campanya anual, depenent en tot cas del temps
de persistència de la matèria activa del biocida aplicat. Els tractaments larvicides
iniciasl s’hauran de realitzar, en la mesura del possible, a principis del mes de maig o a
l’inici de la respectiva campanya anual. Els punts tractats s’hauran de geolocalitzar a
un plànol, que quedarà a disposició de l’àrea de Medi Ambient, amb indicació del
nombre de tractaments realitzats, data de realització d’aquests i producte biocida
autoritzat aplicat. Cada tractament realitzat haurà de quedar registrat a un certificat de
serveis, amb indicació, com a mínim, del punt tractat, nom comercial del biocida
aplicat, matèria activa, dosi, mètode d’aplicació i núm. corresponent del Registre
Oficial de Biocides de la Direcció General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat,
Política Social i Igualtat, així com les incidències que hagin sorgit durant el
desenvolupament dels tractaments.

El servei descrit a l’apartat 2.6 es prestarà amb prèvia sol·licitud del centre educatiu
interessat. Per a la impartició dels tallers, adreçats a alumnes de primària, el
contractista haurà de disposar d’un formador, amb la capacitació adequada, i dels
materials oportuns en format físic o digital. Es calcula un màxim de 5 grups d’alumnes
– núm. aproximat de 25 alumnes/grup – per campanya anual.

Els serveis tècnics municipals, d’acord amb l’adjudicatari, acordaran el canal o canals
de comunicació òptims per a la comunicació d’aspectes relatius al present contracte.
El contractista designarà i facilitarà a l’Ajuntament els noms de les persones
encarregades de la prestació dels serveis i un telèfon de contacte i correu electrònic
per a poder establir comunicacions relatives al desenvolupament i seguiment del
contracte.

Quan els serveis tècnics municipals així ho requereixin, el temps de resposta del
contractista per a la resolució de les incidències que puguin sorgir relatives a qualsevol
dels serveis que integren el contracte no podrà ser superior a 48 h.

La quantitat real (unitats) de comptatges del nombre de postes d’ous a ovitrampes
(monitoratge de la població), de tractaments larvicides a zones públiques, de tallers a
centres educatius,

i d’inspeccions de focus de cria a domicilis particulars i

equipaments, realitzats pel contractista, determinarà la despesa total del contracte,
sense que en cap cas es superin els 95.468,00 € – IVA exclòs – i 115.516,28 € – IVA
inclòs –, en funció dels preus unitaris adjudicats per a cada un dels serveis que
integren el contracte.

Marratxí, 3 d’abril de 2018

El tècnic de Medi Ambient

Francisco Javier Medina Pons

Annex I- Relació de nuclis del terme municipal que contenen punts a
inspeccionar en zona pública – embornals, ... –
1. Can Carbonell.
2. Can Pol.
3. Cas Capità.

4. Es Caülls.
5. Es Figueral.
6. Es Garrovers – sa Planera.
7. Es Pla de na Tesa.
8. Nova Cabana – Son Macià.
9. Polígon de Can Rubiol.
10. Pont d’Inca Nou.
11. Pòrtol.
12. Sa Cabana.
13. Sa Cabaneta.
14. Sant Marçal.
15. Ses Cases Noves.
16. Son Ametler.
17. Son Ramonell.

