
PLEC  DE  PRESCRIPCIONS  TÈCNIQUES  DEL  CONCURS  QUE  REGIRAN  LA
CONTRACTACIÓ  DELS  SERVEIS  DE  CONTROL  DE  LES  POBLACIONS  DE
MOSQUITS AL TERME MUNICIPAL DE SES SALINES

1. OBJECTE
És objecte del present plec l'establir les bases tècniques que regularan el tractament
encaminat a aconseguir el màxim grau de control de les poblacions de mosquits al
terme municipal de Ses Salines.
Les espècies de mosquits a combatre són aquelles d'importància en salut pública per
la seva picada a les persones.
El control es durà a terme contra les poblacions larvàries així com contra les d'adults,
amb especial atenció a les primeres.
De les espècies de mosquits detectades al municipi, les espècies pertanyents al grup
dels culícids: Culex i Aedes, són l'objectiu fonamental de la campanya.
A més s'inclourà, durant l'any 2016, la realització d'un estudi de monitorització de les
poblacions del moscard tigre (Aedes albopictus), i els posteriors tractaments per als
anys 2017 i 2018, que es derivin de l'estudi realitzat amb anterioritat.
Els  serveis  objecte  del  contracte  seran  en  tot  moment  de  caràcter  públic,  sense
compromís d'atendre sol·licituds de caràcter privat o particular.

2. ÀMBIT D'APLICACIÓ
L'àmbit  d'aplicació s'entén a les poblacions de mosquits que es trobin en el  terme
municipal de ses Salines.

3. TREBALLS QUE INCLOU EL CONTRACTE
El servei consisteix en la realització dels següents treballs:

3.1. MOSQUITS
Sota  aquest  concepte  s'inclouen  totes  aquelles  tasques  que  s'especifiquen  a  la
clàusula 8 i que són pròpies de l'eliminació de les poblacions de mosquits.

4. PRESCRIPCIONS RELATIVES A L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS

4.1. DIRECCIÓ I INSPECCIÓ
L'empresa  adjudicatària  està  obligada  fer  tot  el  possible  per  complir  amb  les
disposicions  referents  a  la  classe,  ordre,  manera  i  temps  d'executar  els  treballs
contractats puguin ser-li comunicats per l'Ajuntament.
Les  facultats  dels  components  dels  Serveis  Municipals,  designats  per  a  exercir  el
Servei d'Inspecció, fonamentalment seran les següents:

• Vigilar el correcte compliment dels treballs.
• Vigilar l'assistència i permanència de tot el personal pertanyent a la contracta,

competència, laboriositat i conducta, perquè reuneixin les condicions exigides
al  rang del  lloc en què actuen i  de la  importància de la  missió que tinguin
encomanada.

• Determinar si els productes i equips que vagin a utilitzar-se en la realització de
les tasques satisfan les condicions exigides en el present Plec.



• Totes  les  altres  siguin  establertes  pels  Serveis  Municipals  encaminades  a
l'efectiu compliment de les prescripcions establertes en el present Plec.

4.2. PROGRAMACIÓ I EXECUCIÓ DELS TREBALLS
Per a la realització dels treballs especificats en la clàusula 8a, se seguiran les pautes
contingudes  en  el  protocol  establert  per  al  desenvolupament  de  l'activitat.  Aquest
protocol s'elaborarà per part del contractista i se supervisarà per part de l'Ajuntament.
Les disposicions referents a la classe, ordre, manera i temps d'executar els treballs
contractats  que  puguin  ser-li  comunicats  per  l'Ajuntament  es  realitzaran  d'acord  a
ordres  de  treball  que  s'elaboraran  i  transmetran  per  part  dels  mateixos  en  el  cas
d'actuacions extraordinàries.
El contractista atendrà sense demora quants avisos de treball li siguin comunicats des
de l'Ajuntament.
El contractista haurà de comunicar a l'Ajuntament els números de telèfon fixos, mòbils
i,  si escau, el número de fax, que permeti la localització immediata i permanent de
l'entitat  contractista  per  a  prestar  els  serveis  de  la  present  contractació,  així  com
qualsevol canvi que es produeixi en els mateixos.

El temps de resposta davant els avisos no haurà de ser superior a 24 hores per a la
correcta prestació del servei, havent d'executar aquest en el menor temps possible.

4.3. ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS

4.3.1. Calendari i horari de treball
La  realització  dels  treballs  es  realitzaran  des  de  la  segona  setmana  d'abril  i  es
prolongaran fins a finals d'octubre.
Realitzant-se 30 tractaments anuals, a més del que s’ofereixin com a millora.
Les urgències s'atendran en tot moment, durant les 24 hores del dia.

4.3.2. Execució dels treballs
L'empresa adjudicatària està obligada a fer el que sigui possible per a la bona marxa
dels treballs objecte d'aquest contracte i a tot el que, sense separar-se del seu esperit i
recta interpretació, li  ordeni l'Ajuntament,  així  mateix s'atindrà al  compliment de les
següents prescripcions:

• L'empresa  adjudicatària  està  obligada  a  facilitar  qualsevol  tipus  de  dada  o
informació relativa al present contracte, que amb fins estadístics i de control
consideri necessari l'Ajuntament per a la bona marxa de la contracta.

• L'empresa adjudicatària estarà obligada a facilitar l'accés, en tot moment i a
totes  les  seves  instal·lacions,  equips  i  maquinària,  a  qualsevol  persona
acreditada dels Serveis Municipals designada per ocupar el Servei d'Inspecció
esmentat anteriorment. Durant aquestes inspeccions també s'haurà de facilitar
obligatòriament l'accés a tota la documentació relativa a l'objecte del contracte
que tingui la contracta, ja sigui en suport físic com informàtic.

• El contractista és responsable de l'exacte compliment de la totalitat dels serveis
contractats de conformitat a les condicions establertes en el present Plec, així
com en el de clàusules administratives particulars.



• Així  mateix serà responsable dels actes que realitzin  les seves treballadors,
pels  quals  hauran  de  respondre  en  cas  d'incompliment  dels  termes  del
contracte.

• L'empresa adjudicatària prendrà totes les precaucions necessàries per evitar
accidents i perjudicis de tot ordre que es poguessin produir, fins i tot a tercers
per no haver aplicat les mesures de seguretat o per omissió de les mateixes,
sent responsable d'ells i atenent en aquesta matèria a la legislació general de
l'Estat, així com a la pròpia de la Comunitat Valenciana ia la Local del municipi.
S'ha  d'atendre  especialment  la  seguretat  dels  usuaris.  Com  aplicador  dels
productes químics que s'utilitzin en els treballs, el contractista serà responsable
dels danys que aquests ocasionen d'acord amb la legislació aplicable al cas.

• L'empresa  adjudicatària  s'obliga  a  retirar  tots  els  residus  resultants  dels
treballs,  disposant  a  aquest  efecte  dels  mitjans  necessaris  per  a  la  seva
recollida  i  trasllat  al  gestor  autoritzat,  per  mitjans  propis  o  per  tercers  que
disposin de les autoritzacions pertinents. Això s'aplica especialment a les restes
de productes químics que es retirin de les zones tractades.

• Qualsevol  ocurrència  anormal  de  mortalitat,  o  de  brots  significatius  de  les
poblacions d'animals i insectes, serà notificada sense demora a l'Ajuntament
per a la seva advertència.

5. PERSONAL I TÈCNICS
L'empresa adjudicatària aportarà per a la realització i execució dels serveis inclosos en
el plec el  personal  facultatiu tècnic i  auxiliar  necessari  per dur a terme els treballs
previstos en el  contracte,  complint  les  condicions  de titulació,  acreditació,  aptitud  i
pràctica requerides per al correcte exercici d'aquests treballs.

6. MATERIALS I MITJANS AUXILIARS
L'empresa adjudicatària aportarà per a la realització i execució dels serveis inclosos en
el plec tot el material necessari per realitzar els treballs, així com els mitjans auxiliars
que calguin.

7. MITJANS MATERIALS
L'empresa adjudicatària aportarà per a la realització i execució dels serveis inclosos en
el plec els vehicles necessaris per poder realitzar adequadament totes les funcions o
tasques previstes d'acord amb el PPT. 

8. EXECUCIÓ I CONTROL DELS TREBALLS

8.1 GENERALITATS
Els  treballs  s'executaran  amb  la  plantilla  de  personal  necessària  i  altres  recursos
propis del contractista.
En l'execució de les operacions han d'estar inclosos tots els mitjans necessaris per a la
perfecta realització, fins i tot el transport, els productes químics a emprar, etc.
L'entitat  contractista  ha  de  formalitzar  un  diari  d'actuació  per  a  cada  un  dels
tractaments realitzats. A cada comunicat de feina s'adjuntarà còpia de les sol·licituds
i/o denúncies que s'hagin transmès des de l'Ajuntament per a cada un dels serveis
realitzats.



Els comunicats de feina de reflectir  amb tot  detall  els  llocs tractats,  vials,  col·legis
públics,  dependències diverses, etc.,  així  com la quantitat  de producte o productes
aplicats en cada cas i temps emprat en el tractament.
Els comunicats de feina d'actuació es remetran, en el  mateix dia de l'actuació,  per
correu electrònic a l'Ajuntament. Aquesta adreça de correu electrònic se li facilitarà al
contractista en el moment d'inici del període de vigència del contracte.

Mensualment es trametrà una relació dels informes de treball realitzats durant aquest
període, en base a la qual es realitzarà la corresponent certificació.
L'esmentada documentació es presentarà a l'Ajuntament.

Anualment el contractista haurà de presentar una memòria detallada sobre l'evolució
del  servei  i  dels  treballs  realitzats,  la  qual  inclourà  un  annex  gràfic  en  què  es
descriuran les zones tractades i s'identificaran, pel mitjà gràfic pertinent, el nombre de
vegades que s'ha actuat sobre cada zona. És d'especial interès que es detallin les
ocurrències anormals d'excés de poblacions.

8.2. MOSQUITS
En els serveis d'actuació contra mosquits el contractista haurà d'atendre amb la major
diligència  i  brevetat  el  tractament  de  les  zones,  paratges  o  enclavaments  que,
conseqüent  amb  les  denúncies  rebudes  que  denoten  l'existència  de  poblacions
elevades mosquits, demanin una actuació urgent.

8.3. PRODUCTES A UTILITZAR EN ELS TRACTAMENTS
Com  larvicida  s'utilitzarà  un  producte  específic  contra  les  larves  de  mosquit,  que
presenti  nul·la  toxicitat  per  als  mamífers,  peixos,  aus  i  altra  fauna,  presentant
igualment dos larvicides alternatius per al supòsit que aparegués al llarg del contracte
alguna resistència o disminució de l'eficàcia del primer.

Com adulticida s'utilitzarà un insecticida prou eficaç i al seu torn de la menor toxicitat
possible, quedant el seu ús limitat a aquells casos en què sigui estrictament necessari i
presentant també dos productes adulticides alternatius per al mateix supòsit anterior.
Tant els larvicides com els adulticides no revestiran perillositat per als cultius ni per a la
fauna de la zona a tractar. En la seva composició no poden contenir substàncies no
autoritzades per a ús ambiental.
El  contractista haurà d'indicar,  per a cada producte, la quantitat  estimada a aplicar
anualment, expressada en quilos o litres a l'any.
L'Ajuntament podrà prendre mostres dels productes emprats per a la seva anàlisi en
Laboratori  Certificat,  les despeses del  aniran a càrrec del  contractista,  en cas que
sorgeixi alguna sospita respecte de l'eficàcia dels productes utilitzats.
Tots els productes hauran d'estar  degudament autoritzats d'acord amb la legislació
vigent.

8.4. PREVENCIÓ DE RISCOS D'INTOXICACIÓ
El Contractista haurà de disposar de la quantitat suficient d'antídot o antídots per a la
cobertura  immediata  de qualsevol  incident  d'intoxicació  que pogués  produir  com a
resultat dels treballs contemplats en el present Plec.



9. PREU DEL CONTRACTE
El  pressupost  del  contracte  s'ha  determinat  mitjançant  una  aproximació  de  les
quantitats facturades en anys anteriors per la prestació del servei.

S'estableix com a tipus de licitació la quantitat de 54.500,00 euros, més un 21% IVA
(11.445,00 euros). Sent el total de la licitació de 65.945, 00 euros.

Es diferencien dos serveis en l’àmbit del contracte, per una banda es troba el servei
previst per l’any 2016 i per l’altra els serveis que s’afegeixen pels anys 2017 i 2018. 

La quantitat  de 3.200 euros que s’augmenten pels  dos darrers anys del  contracte,
s’entenen reservats únicament pels serveis de tractament del moscard tigre.

L'òrgan  competent  per  a  efectuar  la  contractació  es  comprometrà  a  consignar  i
reservar els  crèdits  oportuns en els  pressupostos dels  exercicis  futurs que resultin
afectats.

10. DURADA DEL CONTRACTE
La  durada  del  contracte  serà  de  3  anys,  comptats  a  partir  del  dia  següent  a  la
formalització del contracte, sense possibilitat de prorrogar-se.

11. FORMA DE PAGAMENT DEL CONTRACTE
Es realitzaran certificacions mensuals percentuals d’acord amb el total del contracte , i
amb la quantitat consignada per a cada un dels exercicis..
A la factura acompanyarà, com s'ha indicat anteriorment, la certificació corresponent
als tractaments realitzats en el període de facturació.


