Informe tècnic justificatiu de necessitats
Dades identificatives
Títol del contracte: “Servei de control de plagues urbanes en el municipi de Palafrugell“
Destinatari: Alcaldia
Aquest informe s’emet a efectes del que disposen els articles 28 i 116.4 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic;73.2 del Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques (RGLCAP) i 35 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Necessitats i justificació de la contractació
En les zones habitades hi viuen espècies animals que poden suposar un problema de
salubritat i seguretat per a les persones o bens, si no es fa un control per detectar-ne la
presència i mantenir les poblacions dins d’un llindar de tolerància. Es tracta d’espècies que
poden transmetre malalties o podrir picades als humans, així com malmetre diferents tipus de
bens, (cablejat, productes emmagatzemats, aliments, paper, etc.), com els rosegadors,
paneroles, formigues, mosquit tigre o vespes.

L’Ajuntament de Palafrugell és titular de diversos equipaments i espais públics on és
necessari el control de la presència d’aquests animals per tal de mantenir les poblacions per
sota del llindar de plaga i garantir la salubritat dels usuaris i ciutadania en general.

RUT PALOMEQUE (1 de _2 1)
Cap Medi Ambient
Data signatura :24/09/2021 12:04:31
HASH:836479AF3B43976DEA75C51B285B299C47EE7633

Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l’Ajuntament no disposa de
mitjans ni recursos tècnics adients per realitzar aquestes actuacions, motiu pel qual cal
procedir a l’auxili mitjançant la contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia, eficiència,
publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte.
Tanmateix, per tal d’assegurar una continuïtat mínimament òptima del servei suficient per
donar resposta també a aquestes necessitats, alhora de fer possible l’aportació de noves
millores o solucions més eficients i eficaces en futures licitacions a la necessitat detectada, es
considera una durada mínima del contracte de dos (2) anys i amb possibilitat de pròrroga per
un termini de dos (2) anys.
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En aquest sentit, és competència dels municipis la protecció de la salubritat pública, tal i com
estableix la llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, estableix en
l’article 25 j).
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En referència a les vespres, la vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax) és una espècie
al·lòctona invasora que va ser detectada per primer cop a Catalunya l’any 2012 i que
actualment és present al municipi de Palafrugell. La seva presència causa efectes negatius
sobre l’apicultura, sobre espècies d’invertebrats autòctons i pot afectar a la seguretat i salut de
les persones pel risc derivat de la proximitat de vespers a les activitats humanes, ja que els
ruscs secundaris poden allotjar centenars o milers d’individus.

Condicions del contracte
Objecte del contracte:
Lot 1. Servei de control integral de plagues urbanes en el municipi de Palafrugell.
Constitueix l’objecte del contracte la prestació del servei de control integral de plagues
urbanes en el municipi de Palafrugell, mitjançant tècniques de desinfecció, desinsectació,
desratització, subministrament i manteniment correctiu i preventiu d’aparells insectocutors,
serveis puntuals no programats, així com totes les visites que siguin necessàries per a la
prestació del servei, tal i com es defineixen en el plec de prescripcions tècniques.
L’objecte final del servei és de garantir la salubritat pública, mantenint dins del llindar de
tolerància les poblacions de les següents espècies i grups d’insectes: ordre blatodeus
(escarabats de cuina i altres), odre dípters (especialment el mosquit tigre), ordre himenòpters
(formigues, vespes). l’ordre tisanurs (peixets de plata), neòpters (tèrmits i polls de llibre), corcs
i família múrids (rata comuna o rata de claveguera).
Lot 2. Servei d’eliminació i inactivació de ruscs de vespa asiàtica en espais públics
Constitueix l’objecte del contracte la prestació dels serveis de inactivació o eliminació de ruscs
de vespa asiàtica (Vespa velutina) en el municipi de Palafrugell.
L’objecte final del servei és garantir la seguretat de l’espai públic en els casos que la
proximitat d’un rusc de vespa asiàtica suposi un risc per a les persones.

No obstant això, als efectes de facilitar l’accés a les petites i mitjanes empreses, considerant
l’aprofitament individual d’algunes prestacions i la seva alta especialització, com és el cas de
la retirada de ruscs de vespa asiàtica, resulta pertinent considerar-ho com una prestació
individualitzable.
Codificació de l’objecte del contracte (CPV)
Lot 1. Servei de control integral de plagues urbanes.
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90922000-6 Serveis de control de plagues
90923000-3. Serveis de desratització
90921000-9. Serveis de desinfecció i extermini
Lot 2. Servei d’eliminació i inactivació de ruscs de vespa asiàtica en espais públics
90924000-0. Serveis de fumigació
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En el lot 1, en atenció a les empreses del sector, inclou diferents prestacions que per la seva
naturalesa i volum d’intervencions, la seva lotització afectaria de forma negativa a la
coordinació i planificació global dels treballs, essent més eficient per a una correcte execució i
assignació de recursos ser realitzats per un únic operador econòmic.
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Justificació de la divisió en lots:

Durada: S’estableix pels dos lots, un termini total d’execució del contracte de dos (2) anys des
de l’inici de la prestació del servei. El contracte es podrà prorrogar per dues anualitats més,
essent el total màxim del contracte quatres (4) anys. En cas de pròrroga, han de ser
aprovades de forma expressa amb dos (2) mesos d’antelació, abans de la finalització de la
durada inicial per part de l’òrgan de contractació i són obligatòries pel contractista. El règim
retributiu de la pròrroga serà el mateix que el del període inicial del contracte.
Es preveu que en cas d’incidències resultants d’esdeveniments imprevisibles per a l’òrgan de
contractació produïdes durant el procediment d’adjudicació del futur contracte posterior a
aquesta licitació, es pugui prorrogar el contracte fins que comenci l’execució del nou contracte
de conformitat amb el que preveu l’art. 29 de la LCSP i pel termini màxim de nou (9) mesos
sempre i quan s’hagi publicat la nova licitació amb una antelació mínima de tres (3) mesos
respecte de la finalització del contracte.
Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit
a) Determinació del preu: Per obtenir un preu de cadascun del lots s’ha realitzat un estudi
econòmic de les despeses, amb desagregació dels costos directes i indirectes, junt amb les
despeses generals i el corresponent benefici industrial, d’acord amb l’article 100 de la LCSP,
tal com consten desglossats a l’Annexes 1 i 2, on es detallen els diferents pressupostos.
b) El valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul:

Lot 2: El valor estimat del contracte és de 36.778,05 € que no inclou l’import de l’impost
sobre el valor afegit.
L’import consignat com a valor estimat té caràcter merament informatiu i no suposa un valor
contractual. La quantitat indicada s’ha obtingut com a resultat del sumatori del pressupost del
pressupost màxim limitatiu dels serveis no programats corresponents a la durada inicial del
contracte (16.941,07 €), els serveis no programats corresponents als dos anys de pròrroga
(16.941,07 €) i les modificacions previstes (2.895,91 €)
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c) Pressupost màxim limitatiu (2 anys ).
Pel lot 1. El pressupost es fixa en la quantitat de 58.971,92 €, IVA inclòs, que correspon a un
import base (serveis regulars més pressupost màxim limitatiu dels serveis puntuals), per dos
anys de contracte, de 49.953,82 € més 9.018,10 € del 21% d’IVA. (10% d’IVA en el servei de
desratització de clavegueram).
LOT 1 - Servei de control integral de plagues urbanes.

Serveis regulars de desinsectació i desinfecció d'edificis i
manteniment aparells insectocutors

Pressupost IVA

TOTAL

29.124,26 6.116,09 35.240,35
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L’import consignat com a valor estimat té caràcter merament informatiu i no suposa un valor
contractual. La quantitat indicada s’ha obtingut com a resultat del sumatori del pressupost dels
serveis regulars corresponent a la durada inicial del contracte (42.608,42 €), els dos anys de
pròrrogues (42.608,42 €) i modificacions previstes (7.283,49 €) més els serveis no programats
amb pressupost màxim limitatiu per la durada inicial de contracte (14.690,81 €), els dos anys
de pròrroga (14.690,81€) i modificacions previstes (2.511,25 €).
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Lot 1: El valor estimat del contracte és de 124.393,19 € que no inclou l’import de l’impost
sobre el valor afegit.

Serveis regulars de desratització del clavegueram
Serveis regulars de tractament d'embornals contra el mosquit
tigre
Servei de tractament no programat embornals mosquit tigre
Servei de desratitzacions no programades clavegueram
Servei de desinsectacions no programades
Total pressupost màxim limitatiu

8.364,79

836,48

9.201,27

5.119,37 1.075,07 6.194,43
1.702,22 357,47 2.059,68
5.018,88 501,89 5.520,77
624,31 131,10
755,41
49.953,82 9.018,10 58.971,92

Pel lot 2. El pressupost es fixa en la quantitat de 10.249,35 €, IVA inclòs, que correspon a un
import base, per dos anys de contracte, de 8.470,53 € més 1.778,81 € del 21% d’IVA
LOT 2 - Servei d’eliminació i inactivació de ruscs de vespa
asiàtica en espais públics
Pressupost IVA
TOTAL
Servei d'inactivació no programada rusc vespa asiàtica
3.745,65 786,59 4.532,24
Servei de retirada no programada rusc vespa asiàtica
4.724,88 992,23 5.717,11
Total pressupost màxim limitatiu
8.470,53 1.778,81 10.249,35
D’acord amb la DA33a de la LCSP, aquest pressupost es considera estimat i té caràcter de
pressupost màxim limitatiu, ja que inclou un preu fixe per serveis regulats i l’import estimat per
serveis puntuals condicionats als serveis que efectivament realitzi l’empresa contractista en
funció dels serveis requerits, aplicant els corresponents preus unitaris per cada lot.

En conseqüència, l’import total d’aquest contracte no es defineix amb exactitud sinó que té
caràcter estimatiu, atès que el nombre del serveis no es pot determinar amb exactitud i
podran experimentar disminucions o increments en relació a la previsió que consta a l’Annex
1, per la qual cosa l’Ajuntament no resta obligat a exhaurir el pressupost total de licitació,
sense que en cap cas l’adjudicatari pugui demanar a l’Ajuntament cap indemnització o import
per aquest motiu o modificar el preu unitari ofert.
d) Preus base de licitació.
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Els imports que a continuació es detallen constitueixen els preus base de licitació sobre els
quals els licitadors han de presentar les seves ofertes, essent excloses aquelles ofertes que
superin el preu indicat. Els preus consignats són indiscutibles i no s’admet cap prova
d’insuficiència.
Lot 1. Servei de control integral de plagues urbanes en el municipi de Palafrugell.
1. Preu fix anual dels serveis regulars de desinsectació i desratització d’edificis i instal·lacions
municipals més manteniment aparells insectocutors és de 14.562,13€, sense iva, més
3.058,05€ corresponents al 21% d’IVA.
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L’Ajuntament, podrà assolir la consignació pressupostària, tot respectant els preus unitaris que
ofereixi l’adjudicatari, fins el pressupost màxim limitatiu, sens perjudici de poder incrementar fins
a un 10% del preu del contracte, de conformitat amb el que disposa l’article 309 de la LCP, pel
qual no serà necessari tramitar el corresponent expedient de modificació.
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En qualsevol cas, aquests preus s’entendran comprensius de la totalitat del contracte i porten
implícites totes les despeses directes i indirectes, juntament amb les despeses generals i el
corresponent benefici industrial, tal com consta desglossat a l’Annex 2.

2. Preu unitari del servei regular de desratització del clavegueram. (Preu unitari per cada
intervenció a totes i cadascuna de les tapes de clavegueram és de 1.394,13€, sense iva, més
139,41€ corresponents al 10% d’IVA.
3. Preu unitari pel servei de tractament d’embornals contra el mosquit tigre (Preu unitari per
les actuacions regulars i les no programades) és de 851,10 €, sense iva, més 178,73 €
corresponents al 21% d’IVA.
4. Preu unitari pel servei puntual de desratització al clavegueram no programat és de 501,88
€, sense iva, més 50,19€ corresponents al 10% d’IVA.
5. Preu unitari pel servei puntual de desinsectació i desratització en edificis, instal·lacions i
espais públics és de 124,86 €, sense iva, més 26,22 € corresponents al 21% d’IVA.
Lot 2. Servei d’eliminació i inactivació de ruscs de vespa asiàtica en espais públics
1. Preu unitari per al servei puntual d’inactivació de rusc és de 124,85€, sense iva, més
26,22€ corresponents al 21% d’IVA.
2. Preu unitari per al servei puntual d’eliminació de rusc és de 543,57 €, sense iva, més
114,15€ corresponents al 21% d’IVA.
Preu del contracte: Serà el que resulti de l’oferta que realitzi l’empresa adjudicatària, en virtut
de la qual l’adjudicatari s’obliga a prestar els serveis, de forma successiva i pels preus unitaris
màxims assenyalats en la seva oferta.

Modificació del contracte
LOT 1: Tal i com estableix l’article 204 de LCSP, un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de
contractació només podrà modificar el contracte per les causes següents:

RUT PALOMEQUE (1 de _2 1)
Cap Medi Ambient
Data signatura :24/09/2021 12:04:31
HASH:836479AF3B43976DEA75C51B285B299C47EE7633

a) Ampliació del nombre d’equipaments a on prestar els serveis de desinsectació i
desratització d’edificis (equipaments existents sense servei, nous equipaments, nous
equipaments que substitueixin existents i suposin una ampliació de més del 2% del
nombre total de punts de control existents). El preu es calcularà de forma proporcional al
nombre de punts de control ampliats respecte al nombre total de punts de control
inclosos als equipaments de l’Annex 1 del Plec de prescripcions tècniques.
b) Ampliació de l’àmbit d’aplicació dels serveis regulars dels tractaments preventius de
desratització del clavegueram a causa de l’aparició d’incidències recurrents. El preu es
calcularà de forma proporcional al nombre de tapes de clavegueram ampliades respecte
el total de les incloses a l’Annex 1 i 2 del PPT
c) Ampliació del nombre d’aparells insectocutors. El preu es calcularà en base al preu
unitari ofertat per al manteniment, més l’import de 300€ per cada aparell nou instal·lat.
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Revisió de preus. En aquest contracte no procedeix la revisió de preus ni durant la seva
vigència ni durant les pròrrogues que, en el seu cas, s’acordin segons amb conformitat amb
l’article 103 LCSP.
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L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, tal com estableix l’article
197 de la LCSP.

LOT 2: Tal i com estableix l’article 204 de LCSP, un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de
contractació només podrà modificar per l’increment del nombre de ruscs a retirar o inactivar
respecte la previsió inicial. Es calcularà en base al preu unitari per servei de retirada o
inactivació de rusc de vespa asiàtica, segons correspongui.
Percentatge del preu que poden afectar:
LOT 1: Fins a un 20% del pressupost màxim limitatiu, IVA, despeses generals benefici
industrial exclosos.
LOT 2: Fins a un 20% del pressupost màxim limitatiu, IVA, despeses generals benefici
industrial exclosos.
Un cop adjudicat el contracte l’import màxim per les modificacions previstes es calcularà en
base als preus unitaris oferts per la contractista, sense que pugui superar el pressupost
màxim limitatiu inicial del contracte.

-

Redacció de la proposta de modificació per part dels serveis tècnics. El cost de la
proposta de modificació es realitzarà en base als preus unitaris o pressupost ofert per
l’empresa contractista en la seva oferta econòmica.
Audiència al contractista per 3 dies, excepte que aquest manifesti la conformitat amb
la modificació.
Informe del secretari/a.
Resolució de l’òrgan de contractació aprovant la modificació i requeriment reajustant la
garantia del contracte.
Publicació de la modificació en el termini de 5 dies des de la seva aprovació.

El contracte també es podrà modificar en aquells casos previstos per LCSP, sens perjudici de
l’informe preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora, per modificacions no previstes que
superi el 20% del preu primitiu del contracte, i aquest sigui igual o superior a 6 milions d’euros.
Imputació pressupost municipal: El present contracte té caràcter plurianual pels exercicis
2021, 2022 i 2023 i d’acord amb l’article 29è de les Bases d’Execució del Pressupost la Junta
de Govern Local és competent per a l’aprovació dels compromisos d’exercicis futurs que es
derivin.
Per la resta d’exercicis la seva realització se subordina al crèdit que per a cada exercici
s’autoritzi en els respectius pressupostos municipals.

RUT PALOMEQUE (1 de _2 1)
Cap Medi Ambient
Data signatura :24/09/2021 12:04:31
HASH:836479AF3B43976DEA75C51B285B299C47EE7633

Lot 1

Mesos
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

3
3
3
3
3
3
3
3

Número aplicació
72 3110 22604
33 3230 21200
11 9200 21200
62 3420 21201
62 3420 21000
62 3420 21200
62 3420 21001
62 3420 21202

Import
4.008,43
1.541,77
1.541,77
264,30
264,30
264,30
264,30
264,30
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Procediment per les modificacions: El procediment a seguir per a la modificació del contracte
serà el següent:

Lot 1
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

12
12
12
12
12
12
12
12

72 3110 22604
33 3230 21200
11 9200 21200
62 3420 21201
62 3420 21000
62 3420 21200
62 3420 21001
62 3420 21202

16.033,72
6.167,06
6.167,06
1.057,21
1.057,21
1.057,21
1.057,21
1.057,21

2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023

9
9
9
9
9
9
9
9

72 3110 22604
33 3230 21200
11 9200 21200
62 3420 21201
62 3420 21000
62 3420 21200
62 3420 21001
62 3420 21202

12.025,29
4.625,30
4.625,30
792,91
792,91
792,91
792,91
792,91

Lot 1

3
12
9

Número aplicació
72 3110 22604
72 3110 22604
72 3110 22604

Import
2.562,34
10.249,35
7.687,01

D’acord amb l’article 174.1 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (LRHL), l’autorització o realització de
les despeses de caràcter plurianual restarà subordinarà al crèdit que per a cada exercici
autoritzin els respectius pressupostos. Pel que cal condicionar la despesa a l’existència de
crèdit adequat i suficient en el pressupost per a les anualitats que correspongui.
Orientativament, s’ha fixat el seu inici en data 01/10/2021. En el supòsit de que el
subministrament no comencés en aquesta data, es prorratejarà l’import proporcional a la data
d’inici del mateix i a la data de finalització.
En els supòsits previstos legalment, aquestes anualitats es reajustaran amb la conformitat del
contractista o per raons d’interès públic, només amb el tràmit d’audiència, i l’informe de la
Intervenció.
Desglòs i periodicitat de presentació de les factures:
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Lot 1: L’adjudicatari presentarà una factura cada dos mesos per períodes de facturació
bimestrals (gener-febrer, mar-abril, maig-juny, juliol-agost, setembre-octubre, i novembredesembre), amb els següents conceptes:
a) 1/6 part de l’import fix anual corresponent als serveis regulars de desinsectació i
desinfecció d’edificis i manteniment d’aparells insectocutors, desglossat de la següent
manera:




Un 35% de l’import, a la partida 33 3230 22604 Conservació edificis educació
Un 35% de l’import, a la partida 11 9200 21200 Conservació edificis municipals
Un 6 % de l’import a la partida 62 3420 21201 Conservació i reparació piscina
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Mesos
2021
2022
2023
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Lot 2






Un 6 % de l’import a la partida 62 3420 21000 Conservació i reparació estadi
Un 6 % de l’import a la partida 62 3420 21200 Conservació i reparació pavelló hoquei
Un 6 % de l’import a la partida 62 3420 21001 Conservació i reparació pavelló
poliesportiu
Un 6 % de l’import a la partida 62 3420 21202 Conservació i reparació camp gregal

b) Els serveis prestats durant el període facturat:





L’import corresponent als tractaments de clavegueram executats, indicant la partida 72
3110 22604 Despeses control de plagues.
L’import corresponent als tractaments a embornals contra el mosquit tigre executats
(programats i no programats), indicant la partida 72 3110 22604 Despeses control de
plagues.
L’import corresponent als tractaments no programats del clavegueram, indicant la
partida 72 3110 22604 Despeses control de plagues.
L’import corresponent al les desinsectacions i desinfeccions no programades, indicant
la partida 72 3110 22604 Despeses control de plagues.

Lot 2: L’adjudicatari presentarà una factura cada dos mesos per períodes de facturació
bimestrals (gener-febrer, mar-abril, maig-juny, juliol-agost, setembre-octubre, i novembredesembre), amb les actuacions executades durant el període, indicant el tipus d’actuació
(eliminació/desactivació), l’adreça del rusc i la data de la intervenció. S’indicarà la partida 72
3110 22604 Despeses control de plagues.

Pel lot 1: Grup: M, Subgrup 1: Categoria: 1
Pel lot 2: Grup: M, Subgrup 1: Categoria: 1
Criteris de solvència tècnica i econòmica: Per participar en el present procediment de licitació
caldrà disposar de la solvència econòmica, financera i tècnica que tot seguit s’indica:
a) Solvència econòmica i financera:
Pel lot 1
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a.1.Disposar d’un volum anual de negocis en l’àmbit al que es refereix el contracte, referit a
l’any amb major volum de negoci d’entre els tres últims conclosos, haurà de ser, com a mínim,
de 120.000 € iva exclòs.
Acreditació documental: De conformitat amb l’article 87 de la LCSP, l’empresa que resulti
adjudicatària acreditarà les dades declarades, mitjançant els comptes anuals aprovats i
dipositats al Registre Mercantil o altre registre oficial en què hagi d’estar inscrit.
Les empreses, que per la seva prompte creació, encara no tinguin comptes anuals aprovats i
dipositats el Registre Mercantil i els empresaris individuals acreditaran el seu volum anual de
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Classificació empresarial: No s’exigeix d’acord amb l’article 77.1.b) de la LCSP. No obstant
això, la classificació en el grup i subgrup que s’especifica per l’objecte d’aquest contracte
permet acreditar la solvència econòmica i financera enlloc dels requisits de solvència exigits
en el següent apartat:
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Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o professional

negocis mitjançant la presentació del model 390 (declaració anual IVA) o bé el model 303
(declaració mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any. En el cas de què la data de
creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora o contractista individual sigui inferior a
tres anys, el requeriment d’acreditació del volum anual de negocis es podrà referir al període
efectiu d’activitat de l’empresa. En el cas de què aquesta data sigui inferior a un any el
requeriment podrà ser proporcional.
a.2. Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil.
El contractista haurà de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil amb una
cobertura d’almenys sis-cents mil euros (600.000,00€) per sinistre i any, i un sublímit per
víctima d’almenys 300.000 €, o les que corresponguin per normativa, per tal de fer front a
qualsevol fet del que es derivi responsabilitat per part de l'empresa adjudicatària.
Acreditació documental: De conformitat amb l’article 87.2 de la LCSP, l’empresa que resulti
adjudicatària acreditarà disposar de l’assegurança mitjançant còpia de la pòlissa i de l’últim
rebut vigent.
Pel lot 2
Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil.

b) Solvència tècnica o professional: Per ambdós lots
S’entendran solvents els empresaris que reuneixin els següents requisits:
b.1. L’empresa ha d’estar inscrita en el Registre oficial d’establiments i serveis plaguicides
(ROESP) del Departament de Salut i els responsables tècnics i els aplicadors de l’empresa
han d’acreditar les competències per a poder realitzar els tractaments amb productes biocides
segons el Reial Decret 830/2010 de capacitació per realitzar tractaments amb biocides.

RUT PALOMEQUE (1 de _2 1)
Cap Medi Ambient
Data signatura :24/09/2021 12:04:31
HASH:836479AF3B43976DEA75C51B285B299C47EE7633

b.2.Haver executat els tres últims exercicis un mínim de tres contractes de característiques
semblants al què és objecte de la licitació. Per determinar que un treball o servei és d'igual o
similar naturalesa caldrà que tingui la classificació CPV del lot corresponent. La relació haurà
d’indicar a més l'import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos.
b.3. Disposar d’una estructura empresarial adequada per a l’execució del contracte, que
compti els equips, materials i l’equip humà necessari, tal i com es detalla en el plec de
prescripcions tècniques.
D’acord amb allò previst a l’article 76.2 LCSP, caldrà aportar declaració responsable en virtut
de la qual la licitadora assumeix el compromís d’adscriure a l’execució del contracte posterior,
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Acreditació documental: De conformitat amb l’article 87.2 de la LCSP, l’empresa que resulti
adjudicatària acreditarà disposar de l’assegurança mitjançant còpia de la pòlissa i de l’últim
rebut vigent.

AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL - Judici - Informe medi ambient

El contractista haurà de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil amb una
cobertura d’almenys sis-cents mil euros (600.000,00€) per sinistre i any, i un sublímit per
víctima d’almenys tres-cents mil euros (300.000 €), o les que corresponguin per normativa,
per tal de fer front a qualsevol fet del que es derivi responsabilitat per part de l'empresa
adjudicatària.

si s’escau en cas de resultar guanyadors, els mitjans personals i materials suficients per a la
bona consecució del servei. Aquest compromís s’integrarà en el contracte, essent obligacions
essencials del contracte als efectes previstos a l’article 211.1.f) de la LCSP.
Acreditació documental: De conformitat amb l’article 90 de la LCSP, l’empresa que resulti
adjudicatària acreditarà les dades declarades, mitjançant:
b.1. Certificat d’inscripció al Registre oficial d’establiments i serveis plaguicides (ROESP) del
Departament de Salut i acreditació professional de nivell 3 (responsables tècnics) i nivell 2
(aplicadors) segons el Reial Decret 830/2010 de capacitació per realitzar tractaments amb
biocides.
b.2.Els serveis efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un
subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d'aquest, mitjançant una
declaració de l'empresari; en el seu cas, aquests certificats seran comunicats directament a
l'òrgan de contractació per autoritat competent.
b.3. La indicació del personal tècnic, equips i materials s’acreditarà mitjançant una relació del
contractista on s’inclourà la indicació concreta tan dels equips i materials de que es disposa
com del personal tècnic o unitats tècniques. En el cas que l’empresa contractista disposi de
diversos centres de treball, la relació especificarà el personal o unitats tècniques adscrites al
centre de treball prestador del servei.

Criteris d’adjudicació
La selecció de l'oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació
qualitat-preu amb l'objectiu d'obtenir ofertes de gran qualitat. S'aplicaran els criteris
d'adjudicació següents:
Una vegada fixades les ofertes dels licitadors, l'adjudicació del contracte s'efectuarà per mitjà
de la valoració dels criteris següents, aplicant les fórmules aprovades per la Directriu 1/2020
de la Direcció General de Contractació Pública:
La puntuació total de cada oferta “i” (Pi) serà:
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Per al Lot 1: Pi = PMTi + PEi +PCi + PFi + PPCi + PMi
Essent:
PMTi puntuació de la memòria tècnica
PEi puntuació de l’oferta econòmica
PCi puntuació de les certificacions
PFi puntuació de la formació
PPCi puntuació petjada de carboni
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També s’admet que acreditin la seva solvència per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei
9/2017.
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S’admet que els empresaris puguin acreditar la solvència necessària mitjançant la solvència i
recursos d’altres entitats que no es trobin amb cap supòsit de prohibició per contractar i amb
independència dels vincles que tinguin amb elles, sempre i quan demostri que durant la
vigència del contracte disposarà efectivament dels mitjans i solvència d’aquella entitat.

PMi puntuació millora
Per al Lot 2: Pi = PMTi + PEi +PCi + PFi + PIDi + PMi
Essent:
PMTi puntuació de la memòria tècnica
PEi puntuació de l’oferta econòmica
PCi puntuació de les certificacions
PFi puntuació de la formació
PIDi puntuació investigació i desenvolupament
PMi puntuació millora
LOT 1
Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor.
Memòria tècnica. Fins a 20 punts.
L’extensió màxima de la memòria tècnica serà de 17 pàgines , a una cara o full, atès que la
presentació és en format electrònic. No es comptarà la portada ni l’índex, en cas d’haver-n’hi,
en català o castellà, format paper DINA4, lletra Arial 11, i d’acord amb les limitacions dels
apartats següents. L’increment del número de pàgines sobre el límit citat no es tindrà en
consideració. Per tant, tota aquella informació de l’oferta que excedeixi l’extensió màxima no
serà objecte de valoració ni puntuació.
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De conformitat amb la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de la Direcció General de
Contractació Pública de la Generalitat, la puntuació de la memòria tècnica (PMTi) s’obtindrà
de la següent forma: es valorarà cada criteri i subcriteri i posteriorment s’ordenaran les
diferents propostes valorades per odre decreixent, i s’aplicarà la fórmula següent, per obtenir
la puntuació:

La fórmula s’ha d’aplicar a cada subcriteri per separat i després obtenir la puntuació total.
La memòria tècnica contindrà els apartats següents:
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Per la importància en aquesta contractació de la relació qualitat-preu, es consideraran
propostes amb qualitat tècnica inacceptable les que obtinguin una puntuació inferior a 10
punts.
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Els licitadors hauran d’indicar en l’oferta la informació que consideren de caràcter confidencial.
En cas de que no s’indiqui, totes les ofertes seran públiques i accessibles s’incorporaran a
l’expedient de contractació sense restriccions.

A. Organització de l’estructura de comandament, execució, seguiment i gestió administrativa.
Fins a 4 punts. Extensió màxima tres (3) fulls A4 a una cara.
En aquest apartat cal descriure l’estructura que es preveu amb un diagrama de blocs i
explicar de forma resumida les responsabilitats de cada membre o equip i quines són les
tasques, dedicació (%) i funcions que es preveu que recaiguin sobre una mateixa persona o
equip.
Es valorarà que l’organització i estructura permetin assumir de manera eficient i suficient les
tasques d’execució del contracte.
B. Metodologia de treball. Fins a 10 punts. Extensió màxima deu (10) fulls A4 a una cara.
 Diagnosi prèvia a edificis i instal·lacions. Descripció de la metodologia que es seguirà per
fer la diagnosis prèvia en immobles i instal·lacions. Contindrà un exemple de document de
diagnòstic i classificació del risc. Fins a 3 punts
 Programa de manteniment. Descripció de com s’elaborarà el programa de manteniment
per a les diferents instal·lacions, quins criteris tècnics s’aplicaran en el disseny de les
actuacions que conformaran aquests programes i justificació de les mesures de control
escollides d’acord als criteris de selecció indicats al Plec de prescripcions tècniques. Fins a
2,5 punts.
 Descripció de la metodologia de treball en les visites de control servei de desinsectació i
desratització en edificis i instal·lacions. Fins a 2,5 punts.

 Descripció del sistema de control de rondes per al servei de desratizació de clavegueram.
Identificació i descripció del sistema i dels elements emprats per al control de rondes, nom
comercial del software i explicació de com es realitza el control de l’execució del servei, amb
captures de pantalla o enllaços web com a exemple. Fins a 3 punts
 Descripció de la intranet o espai protegit a utilitzar per al dipòsit de documents i seguiment
del desenvolupament del contracte per part de l’adjudicatari, amb captures de pantalla o
enllaços web com a exemple. Fins a 3 punts
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Es valorarà que els sistemes proposats posin a disposició de l’entitat contractant informació
immediata sobre treballs realitzats o planificats i que els models de comunicació siguin àgils i
concrets.
Per a cadascun dels subcriteris la puntuació s’atorgarà segons el següent barem, amb un
màxim de dos decimals:
100% dels punts del subcriteri

75 % dels punts del subcriteri

Descripció molt completa, detallada i molt pertinent que
s’ajusta a un compliment excel·lent del la prestació del servei
descrit.
Descripció completa, detallada i pertinent que s’ajusta a un
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C. Sistemes de control intern i comunicació amb l’entitat contractant. Fins a 6 punts. Extensió
màxima quatre (4) fulls A4 a una cara.
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 Descripció de la metodologia de treball en l’execució del servei de control del mosquit tigre.
Fins a 2 punt.

50 % dels punts del subcriteri
10 % dels punts del subcriteri

compliment notable de la prestació del servei descrit.
Descripció suficient que s’ajusta a un compliment suficient de
la prestació del servei descrit.
Descripció insuficient que s’ajusta a un compliment insuficient
de la prestació del servei.

Justificació dels criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor: S’ha considerat convenient
incloure la presentació d’una memòria tècnica com a criteri d’adjudicació subjecte a judici de
valor perquè mitjançant aquest document els licitadors poden mostrar la seva capacitat per
prestar el servei de manera descriptiva ,en quan a la organització interna, metodologia de
treball i sistemes de control de la qualitat del servei prestat.
2. Criteris automàtics. Fins a un màxim de 80 punts.
A. Oferta econòmica. Fins a un màxim de 30 punts.
A.1. Preu fix anual dels serveis regulars de desinsectació i desratització d’edificis i
instal·lacions municipals + manteniment aparells insectocutors. Fins a 10 punts
A.2.Preu unitari del servei regular de desratització del clavegueram. (Preu unitari per cada
intervenció a totes i cadascuna de les tapes de clavegueram) Fins a 5 punts.
A.3. Preu unitari pel servei de tractament d’embornals contra el mosquit tigre (Preu unitari per
les actuacions regulars i les no programades). Fins a 5 punts.
A.4. Preu unitari pel servei puntual de desratització no programat. Fins a 5 punts.
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Servei

Puntuació
10 x (OMB/ OAV)
A.1.Preu fix serveis regulars
OMB: import de la oferta més baixa
OAV: import de la oferta a valorar
5 x (OMB/ OAV)
A.2.Preu unitari servei regular desratització
OMB: import de la oferta més baixa
OAV: import de la oferta a valorar
5 x (OMB/ OAV)
A.3.Preu unitaris del serveis de tractament d’embornals OMB: import de la oferta més baixa
OAV: import de la oferta a valorar
5 x (OMB/ OAV)
A.4. Preu unitari pel servei puntual de desratització no
OMB: import de la oferta més baixa
programat
OAV: import de la oferta a valorar
5 x (OMB/ OAV)
A.5. Preu unitari pel servei puntual de desinsectació i
OMB: import de la oferta més baixa
desratització
OAV: import de la oferta a valorar
La puntuació inclourà un màxim de dos decimals.
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La puntuació de la oferta econòmica (Pv) s’obtindrà de calcular-la amb les següents formules
per cadascun dels preus:
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A.5. Preu unitari pel servei puntual de desinsectació i desratització en edificis, instal·lacions i
espais públics. Fins a 5 punts.

Les empreses que, en la seva oferta econòmica, superin el preu màxim de licitació i les
empreses que no presentin una oferta econòmica quedaran excloses de la licitació.
Justificació del criteri d’adjudicació: S’aplica aquesta fórmula matemàtica perquè és
directament proporcional i lineal respecte la puntuació que s’atorga a les diferents ofertes. En
aquest sentit, s’atorga la màxima puntuació a l’oferta que presenta la baixa més gran respecte
els preus màxim de licitació.
B. Certificacions. Fins a 15 punts:
Disposar de la certificació de la norma UNE-EN 16636. Serveis de gestió de plagues. 7 punts.
Disposar d’una certificació de gestió de la qualitat ISO 9001. 4 punts
Disposar d’una certificació de gestió ambiental ISO 14001 o EMAS. 4 punts
Acreditació: L’empresa que resulti com a millor oferta haurà de presentar la còpia de la
corresponent certificació abans de la l’adjudicació.
Justificació del criteri d’adjudicació: S’ha considerat convenient incloure les esmentades
certificacions com a criteri d’adjudicació, donat que garanteixen que les empreses que les
ostenten apliquen determinades metodologies de treball per millorar la qualitat o gestió
ambiental dels serveis que ofereixen.
C. Formació del personal adscrit al servei . Fins a un màxim de 20 punts.

Acreditació: L’empresa que resulti com a millor oferta haurà de presentar, abans de la
l’adjudicació, còpia compulsada del corresponent títol.
Fins a un màxim de 5 punts:
Per cada grau universitari: 3 punts.
Per cada màster: 2 punts.
Per cada postgrau: 1 punt.
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C.2. Cursos realitzats i titulacions acadèmiques no universitàries relacionades amb el control
de plagues que ostentin el personal de l’empresa adscrit al servei.
Les formacions admeses seran el grau superior de formació professional en Química i Salut
Ambiental i les relacionades amb els protocols d’intervenció, actualització de les tècniques
d’intervenció, o normativa relacionada amb els serveis a contractar o equivalents.
Acreditació: L’empresa que resulti com a millor oferta haurà de presentar, abans de la
l’adjudicació, els certificats d’aprofitament, que inclogui títol de la formació, nombre d’hores,
contingut i nom de la persona que rep la formació.
14 de 49
C. Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell (Girona)
Tel. 972 61 31 00 · ajuntament@palafrugell.cat · www.palafrugell.cat

Codi per a validació :B0HAI-B8KHB-PW9S7
Verificació :https://seu.palafrugell.cat
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 14/49.

Titulacions admeses seran: Graus: biologia, biotecnologia, ciències ambientals, biologia
ambiental, bioquímica, microbiologia, veterinària, o equivalents. Màsters o postgraus: Màster
en control de plagues, Agrobiologia ambiental, biodiversitat, ecologia terrestre i gestió de la
biodiversitat, microbiologia aplicada, microbiologia avançada, o equivalents.
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C.1. Titulacions universitàries, que ostenti el responsable del contracte, ja siguin Graus,
Postgraus o Màsters relacionades amb el control de plagues.

Fins a un màxim de 10 punts:
Per el Grau Superior de Química i control ambiental: 2 punts.
Per cada curs de més de 80 hores: 1,5 punts
Per cada curs d’entre 20 i 79 hores: 1 punt
Per cada curs de fins a 19 hores: 0.5 punts
C.3. Cursos realitzats i titulacions acadèmiques no universitàries relacionades amb l’atenció al
client, utilització d’eines TIC, formació en gestió de la qualitat o en gestió ambiental (no
associades a la implantació de certificats ISO o EMAS), i que ostentin els treballadors de
l’empresa vinculats al servei.
Acreditació: L’empresa que resulti com a millor oferta haurà de presentar, abans de la
l’adjudicació, els certificats d’aprofitament, que inclogui títol de la formació, nombre d’hores,
contingut i nom de la persona que rep la formació.
Fins a un màxim de 5 punts:
Per cada curs de més de 80 hores: 1,5 punts
Per cada curs d’entre 20 i 79 hores: 1 punt
Per cada curs de fins a 19 hores: 0.5 punts
Justificació del criteri d’adjudicació: S’ha considerat convenient incloure la formació com a
criteri d’adjudicació ja que la formació de les persones en els diferents àmbits que conformen
la prestació del servei és un aspecte que repercuteix directament en la qualitat d’aquest, ja
sigui en la competència tècnica, de gestió, de comunicació o digital de l’empresa.

La petjada de carboni s’acreditarà amb la presentació del permís de circulació dels vehicles
de l’empresa destinats a la prestació del servei.
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Justificació del criteri d’adjudicació: S’ha considerat convenient incloure la menor petjada de
carboni de la flota de vehicles de l’empresa destinats a prestar servei a Palafrugell, com a
criteri d’adjudicació, degut a la necessitat d’emprendre accions alineades amb la reducció de
les emissions de gasos d’efecte hivernacle en aplicació dels compromisos de l’Agenda 2030
de desenvolupament sostenible, ja què per a prestar el servei les empreses realitzaran
desplaçaments amb vehicles a motor i la tipologia de motor emprada tindrà un efecte en les
emissions de gasos d’efecte hivernacle.
E. Millora. Substitució dels aparells insectocutors existents a l’inici del contracte. Fins a 5
punts. Aquesta millora està valorada en 900€ IVA inclòs
Substitució dels 3 aparells insectocutors instal·lats al mercat del peix: 2,5 punts.
Substitució dels 2 aparells insectocutors instal·lats a la piscina municipal: 2,5 punts.
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Per cada vehicle amb distintiu ambiental 0 emissions: 3 punts.
Per cada vehicle amb distintiu ambiental ECO: 2 punts.
Per cada vehicle amb distintiu ambiental C: 0,5 punts.
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D. Petjada de carboni. Menor petjada de carboni de la flota de vehicles de l’empresa destinats
a prestar el servei a Palafrugell. (Fins a un màxim de 10 punts)

Justificació del criteri d’adjudicació: S’ha considerat convenient incloure com a millora la
substitució a l’inici del contracte dels aparells insectocurs instal·lats al mercat del peix i a la
piscina municipal, donat que es milloraria la qualitat dels aparells instal·lats i els beneficis
derivats (eficiència energètica, menor manteniment correctiu) tindrien efecte al llarg de tota la
durada del contracte.
LOT 2
1.- Criteris que depenen d'un judici de valor (20 punts).
Memòria tècnica. Fins a 20 punts.
L’extensió màxima de la memòria tècnica serà de 6 pàgines, a una cara o full, atès que la
presentació és en format electrònic. No es comptarà la portada ni l’índex, en cas d’haver-n’hi,
en català o castellà, format paper DINA4, lletra Arial 11, i d’acord amb les limitacions dels
apartats següents. L’increment del número de pàgines sobre el límit citat no es tindrà en
consideració. Per tant, tota aquella informació de l’oferta que excedeixi l’extensió màxima no
serà objecte de valoració ni puntuació.
Els licitadors hauran d’indicar en l’oferta la informació que consideren de caràcter confidencial.
En cas de que no s’indiqui, totes les ofertes seran públiques i accessibles s’incorporaran a
l’expedient de contractació sense restriccions.

La memòria tècnica contindrà com a mínim els apartats següents:
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A. Organització de l’estructura de comandament, execució, seguiment i gestió administrativa.
Fins a 10 punts. Extensió màxima dos (2) fulls A4 a una cara.
En aquest apartat cal descriure l’estructura que es preveu amb un diagrama de blocs i
explicar de forma resumida les responsabilitats de cada membre o equip i quines són les
tasques, dedicació (%) i funcions que es preveu que recaiguin sobre una mateixa persona o
equip.
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De conformitat amb la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de la Direcció General de
Contractació Pública de la Generalitat, la puntuació de la memòria tècnica (PMTi) s’obtindrà
de la següent forma: es valorarà cada criteri i subcriteri i posteriorment s’ordenaran les
diferents propostes valorades per odre decreixent, i s’aplicarà la fórmula següent, per obtenir
la puntuació:
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Per la importància en aquesta contractació de la relació qualitat-preu, es consideraran
propostes amb qualitat tècnica inacceptable les que obtinguin una puntuació inferior a 10
punts.

Es valorarà que l’organització i estructura permetin assumir de manera eficient i suficient les
tasques d’execució del contracte.
B. Metodologia de treball. Fins a 10 punts. Extensió màxima quatre (4) fulls A4 a una cara.

 Descripció de la metodologia de treball en les actuacions d’inactivació i retirada de ruscs.
Personal, mitjans materials que s’hi destinaran. Fins a 5 punts
 Descripció de les mesures de seguretat a adoptar en les actuacions d’inactivació i retirada
de ruscs. Fins a 5 punts
Per a cadascun dels subcriteris la puntuació s’atorgarà segons el següent barem:
100% dels punts del subcriteri

75 % dels punts del subcriteri
50 % dels punts del subcriteri
10 % dels punts del subcriteri

Descripció molt completa, detallada i molt pertinent que
s’ajusta a un compliment excel·lent del la prestació del
servei descrit.
Descripció completa, detallada i pertinent que s’ajusta a un
compliment notable de la prestació del servei descrit.
Descripció suficient que s’ajusta a un compliment suficient
de la prestació del servei desrit.
Descripció insuficient que s’ajusta a un compliment
insuficient de la prestació del servei.

A. Oferta econòmica. Fins a un màxim de 30 punts.
A1. Preu unitari per al servei puntual d’inactivació de rusc. Fins a 15 punts
A.2. Preu unitari per al servei puntual d’eliminació de rusc. Fins a 15 punts
La puntuació de la oferta econòmica (Pv) s’obtindrà de calcular-la amb les següents formules
per cadascun dels preus:
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Servei

Puntuació
15 x (OMB/ OAV)
A.1.Preu unitari per al servei puntual d’inactivació de
OMB: import de la oferta més baixa
rusc.
OAV: import de la oferta a valorar
15 x (OMB/ OAV)
A.2.Preu unitari per al servei puntual d’eliminació de
OMB: import de la oferta més baixa
rusc
OAV: import de la oferta a valorar
La puntuació inclourà un màxim de dos decimals.
Les empreses que, en la seva oferta econòmica, superin el preu màxim de licitació i les
empreses que no presentin una oferta econòmica quedaran excloses de la licitació.
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2.- Criteris automàtics. (80 punts)
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Justificació dels criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor: S’ha considerat convenient
incloure la presentació d’una memòria tècnica com a criteri d’adjudicació subjecte a judici de
valor perquè mitjançant aquest document els licitadors poden mostrar la seva capacitat per
prestar el servei de manera descriptiva ,en quan a la organització interna, metodologia de
treball i sistemes de control de la qualitat del servei prestat.

Justificació del criteri d’adjudicació: S’aplica aquesta fórmula matemàtica perquè és
directament proporcional i lineal respecte la puntuació que s’atorga a les diferents ofertes. En
aquest sentit, s’atorga la màxima puntuació a l’oferta que presenta la baixa més gran respecte
els preus màxim de licitació.
B. Certificacions. Fins a un màxim de 15 punts:
Disposar de la certificació de la norma UNE-EN 16636. Servicios de gestión de plagas. 3
punts.
Disposar d’una certificació de gestió de la qualitat ISO 9001. 6 punts
Disposar d’una certificació de gestió ambiental ISO 14001 o EMAS. 6 punts
Acreditació: L’empresa que resulti com a millor oferta haurà de presentar la còpia de la
corresponent certificació abans de la l’adjudicació.
Justificació del criteri d’adjudicació: S’ha considerat convenient incloure les esmentades
certificacions com a criteri d’adjudicació, donat que garanteixen que les empreses que les
ostenten apliquen determinades metodologies de treball per millorar la qualitat o gestió
ambiental dels serveis que ofereixen.
C. Formació del personal adscrit al servei. Fins a un màxim de 20 punts.
C.1. Cursos realitzats i titulacions acadèmiques no universitàries relacionades amb el control i
maneig d’eixams que ostentin els treballadors de l’empresa adscrits al servei.

Fins a un màxim de 15 punts:
Per cada curs de més de 40 hores: 4 punts
Per cada curs d’entre 20 i 39 hores: 3 punts
Per cada curs d’entre 5 i 19 hores: 2 punts
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C.2. Cursos realitzats i titulacions acadèmiques no universitàries relacionades amb l’atenció al
client, utilització d’eines TIC, formació en gestió de la qualitat o en gestió ambiental (no
associades a la implantació de certificats ISO o EMAS), i que ostentin els treballadors de
l’empresa vinculats al servei.
Acreditació: L’empresa que resulti com a millor oferta haurà de presentar, abans de la
l’adjudicació, els certificats d’aprofitament, que inclogui títol de la formació, nombre d’hores,
contingut i nom de la persona que rep la formació.
Fins a un màxim de 5 punts:
Per cada curs de més de 40 hores: 4 punts
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Acreditació: L’empresa que resulti com a millor oferta haurà de presentar, abans de la
l’adjudicació, els certificats d’aprofitament, que inclogui títol de la formació, nombre d’hores,
contingut i nom de la persona que rep la formació.
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Les formacions admeses seran les relacionades amb els protocols d’intervenció, actualització
de les tècniques d’intervenció, biologia de les espècies a controlar, identificació d’espècies,
normativa relacionada amb els serveis a contractar, o equivalents.

Per cada curs d’entre 20 i 39 hores: 3 punts
Per cada curs d’entre 5 i 19 hores: 2 punts
Justificació del criteri d’adjudicació: S’ha considerat convenient incloure la formació com a
criteri d’adjudicació ja que la formació de les persones en els diferents àmbits que conformen
la prestació del servei és un aspecte que repercuteix directament en la qualitat d’aquest, ja
sigui en la competència tècnica, de gestió, de comunicació o digital de l’empresa.
D. Investigació i desenvolupament. 5 punts.
Empreses en que algun dels treballadors adscrits al contracte hagin col·laborat o impulsat
projectes o estudis relacionats amb l’expansió, detecció o control de la vespa velutina.
Acreditació. L’empresa que resulti com a millor oferta haurà de presentar, abans de la
l’adjudicació, el certificat emès per l’organisme impulsor del projecte o estudi, en els que
consti el nom, objectiu i data del projecte, i nom i cognoms de la persona col·laboradora
Justificació del criteri d’adjudicació: L’expansió de la vespa asiàtica a les comarques gironines
és un fet relativament recent, sobre el qual diferents administracions han fet recerca, de la mà
del sector privat, sobre les tècniques de control més efectives. S’ha considerat convenient
incloure com a criteri d’adjudicació la col·laboració en aquesta recerca ja que afegeix valor a
la capacitat tècnica de l’empresa en quan a un major coneixement de les tècniques de control
més eficients.

Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació.
a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi
els dos criteris següents:
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1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu
sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules administratives
particulars.
b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següents:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 20%
a la de l’altra oferta.
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Justificació del criteri d’adjudicació: S’ha considerat convenient incloure disposar d’una
intranet a disposició de l’ajuntament com a criteri d’adjudicació ja que és una eina que facilita
la transparència i facilita el seguiment, control i la gestió documental de l’execució del servei.
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E. Servei d’intranet. Oferiment de posar a disposició d’un sistema de comunicació amb
l’Ajuntament que permeti dipositar de tota la informació relacionada amb el contracte, de
forma que es detallin les actuacions (estat d’execució de les actuacions sol·licitades,
fotografies, incidències, metodologia emprada) ..... 5 punts. Aquesta millora està valorada en
300 € iva inclòs.

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu
sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.
c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següent:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 10%
a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes econòmiques presentades.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu,
sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les ofertes i la
desviació mitjana d’aquestes puntuacions.
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el valor
absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions de
totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana aritmètica
d’aquests valors absoluts.
Criteris de desempat: Per ambdós lots no s’estableixen criteris de desempatat específics
aplicant-se per defecte els fixats a l’article 147.2 de la LCSP i que són els següents i per
aquest ordre:

LOT 1 :Ateses les característiques del contracte no s’exigeix garantia provisional. No obstant,
el contractista que resulti adjudicatari haurà de dipositar una garantia definitiva equivalent al
5% del preu d’adjudicació iva exclòs .
LOT 2: Ateses les característiques del contracte no s’exigeix garantia provisional. No obstant,
el contractista que resulti adjudicatari haurà de dipositar una garantia definitiva equivalent al
5% del pressupost màxim limitatiu iva exclòs
Termini de garantia: S’estableix un termini mínim de garantia de 2 mesos, a comptar des de la
finalització del contracte.
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Subcontractació: Les empreses subcontractades hauran de disposar d’una organització
pròpia i amb mitjans suficients per a dur a terme l’activitat objecte del servei, atesa la seva
especialització i els requeriments especials que es fan en matèria de seguretat i riscos
laborals.
No obstant això, es permet la subcontractació d’elements auxiliars en relació a la tasca
principal. Les activitats que no poden ser objecte de subcontractació són aquelles que fan
imprescindible la presència del personal especialitzat en control de plagues, és a dir, aquelles
que impliquin l’execució pura del servei: accés als edificis i centres que s’han de controlar;
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Garanties
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a) Percentatge més alt de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social a la
plantilla de cada una de les empreses, prevalent, en cas d’igualtat, el nombre més alt de
treballadors fixes amb discapacitat en plantilla, o el nombre més alt de persones treballadores
en inclusió en la plantilla.
b) Percentatge més baix de contractes temporals a la plantilla de cada una de les empreses.
c) Percentatge més alt de dones a la plantilla de cada una de les empreses.
d) El sorteig

diagnòstic i valoració de les actuacions a realitzar, aplicació dels tractaments, ja sigui amb l’ús
de productes químics o no i supervisió posterior de la seva eficàcia
Cessió del contracte: Ateses les característiques del contracte i els criteris de valoració
relatius a la qualitat tècnica no es permet la cessió del contracte.
Condicions especials d’execució: Per ambdós lots s'estableixen les següents condicions
especials d'execució del contracte, d'acord amb l’establert a l'article 202 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic:
Clàusula ètica: Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:

De caràcter social.
a) Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant
tot el període contractual.
L'empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions
laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l'execució del contracte, fixades
en el moment de presentar l'oferta, segons el conveni que sigui d'aplicació.
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El/La responsable del contracte podrà requerir a l'empresa contractista que declari formalment
que ha complert la obligació. Així mateix, el/la responsable del contracte o l'òrgan de
contractació podran requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que
informin al respecte.
En cas d’incompliment d’aquests requisits, s’entendrà que s’incompleix una obligació
essencial als efectes previstos en l’article 211 f) de la LCSP i el seu incompliment podrà ser
objecte de penalització com a falta molt greu o causa d'extinció contractual.
De forma específica pel lot 1.
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En cas d’incompliment d’aquests requisits, s’entendrà que s’incompleix una obligació
essencial als efectes previstos en l’article 211f) de la LCSP i el seu incompliment podrà ser
objecte de penalització com a falta molt greu o causa d'extinció contractual.
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a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris
o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de
mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació
que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els
contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’administració o
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

Compliment de terminis i correcta execució del contracte. Règim específic d’infraccions i
penalitats.
LOT 1
a) Incompliments molt greus:
Utilitzar productes no autoritzats per el Ministeri de Sanitat i Consum
Realitzar treballs per treballadors sense l’habilitació professional requerida
L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals.
Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient d’acord
amb la legislació vigent.
L’ incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveïdors.
L’incompliment d’altres obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec
L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan produeixi un
perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte.

Retard de més de 30 dies naturals per qualsevol causa atribuïble o aliena a l’empresa
adjudicatària en els terminis de lliurament i posada a disposició a l’ajuntament de Palafrugell
de qualsevol document tècnic (Diagnosi, Programes de manteniment, informes d’inspecció o
intervenció)
Retard de més de 30 dies naturals per qualsevol causa atribuïble o aliena a l’empresa
adjudicatària en la implantació del sistema de control de rondes, o de les eines per al dipòsit
de documents i seguiment del contracte.
Incompliment dels terminis d’actuació en el cas d’avisos puntuals no programades de caràcter
urgent.
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L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi
falta molt greu.
L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions.
L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevenció de riscos laborals.
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b) Incompliments greus
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L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les
prestacions.

L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en aquest plec, quan no
se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials.
c) Incompliments lleus
Retard de més de 7 dies naturals per qualsevol causa atribuïble o aliena a l’empresa
adjudicatària en els terminis de lliurament i posada a disposició a l’ajuntament de Palafrugell
de qualsevol document tècnic (Diagnosi, Programes de manteniment, informes d’inspecció o
intervenció)
Retard de més de 7 dies naturals per qualsevol causa atribuïble o aliena a l’empresa
adjudicatària en la implantació del sistema de control de rondes, o de les eines per al dipòsit
de documents i seguiment del contracte.
L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi
falta molt greu o greu.
L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa
de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus.
Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes faltes són les
següents:

Greus: La penalitat aplicable per la comissió d'una falta greu queda taxada en la quantitat de
fins a 3.000€, sense perjudici dels costos i reparacions a què la comissió de cada falta lleu
hagi donat lloc, ni dels reembossaments dels costos que per reclamacions hagi calgut
atendre.
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Molt greus: La comissió de faltes molt greus pot comportar la resolució anticipada del
contracte amb les conseqüències contractuals o normatives a què hi hagi lloc. No obstant en
el cas que l’entitat contractant decideixi no resoldre el contracte, s'aplicarà una penalitat de
fins a 6.000€ sense perjudici de la reparació dels danys i perjudicis causats.
L'import de les penalitats es farà efectiu mitjançant la corresponent deducció de les quantitats
que, en concepte de pagament total o parcial, hagin d’abonar-se al contractista o es deduirà si
és el cas, de la garantia. Quan es facin efectives sobre la garantia, el contractista vindrà
obligat a completar la mateixa, dins dels quinze dies hàbils següents a la notificació de la
penalització.
La pèrdua de la garantia o els imports de les penalitats no exclouen la indemnització per
danys i perjudicis a què pugui tindre dret l’entitat contractant originats pels incompliments del
contractista.
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La no execució de les mesures correctores establertes per a les faltes «Greus» i «Molt
Greus» en el termini de temps especificat suposarà la comptabilització addicional d'una falta
«Greu» o «Molt Greu», respectivament.

AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL - Judici - Informe medi ambient

Lleus: Amb caràcter general la penalitat aplicable per la comissió d'una falta lleu queda taxada
en la quantitat de fins a 1.000€, sense perjudici dels costos i reparacions als què cada falta
lleu hagi donat lloc, ni dels reembossaments dels costos que per reclamacions hagi calgut
atendre.

Per a la imposició d’aquestes sancions es donarà audiència a l’adjudicatari perquè manifesti
el que consideri oportú en defensa dels seus drets i interessos. El termini per a imposar la
corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a comptar des de la data
d’incoació del corresponent expedient.
El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a
comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient.
LOT 2
a) Incompliments molt greus:
Utilitzar productes no autoritzats per el Ministeri de Sanitat i Consum
Realitzar treballs per treballadors sense l’habilitació professional requerida
L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals.
Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient d’acord
amb la legislació vigent.
L’ incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveïdors.

L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les
prestacions.
b) Incompliments greus
Incompliment dels terminis d’actuació en el cas d’avisos puntuals no programades de caràcter
urgent.
L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi
falta molt greu.
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L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions.
L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevenció de riscos laborals.
L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en aquest plec, quan no
se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials.
c) Incompliments lleus
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L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan produeixi un
perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte.
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L’incompliment d’altres obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec

L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi
falta molt greu o greu.
L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa
de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus.
Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes faltes són les
següents:
Lleus: Amb caràcter general la penalitat aplicable per la comissió d'una falta lleu queda taxada
en la quantitat de fins a 1.000€, sense perjudici dels costos i reparacions als què cada falta
lleu hagi donat lloc, ni dels reembossaments dels costos que per reclamacions hagi calgut
atendre.
La no execució de les mesures correctores establertes per a les faltes «Greus» i «Molt
Greus» en el termini de temps especificat suposarà la comptabilització addicional d'una falta
«Greu» o «Molt Greu», respectivament.
Greus: La penalitat aplicable per la comissió d'una falta greu queda taxada en la quantitat de
fins a 3.000€, sense perjudici dels costos i reparacions a què la comissió de cada falta lleu
hagi donat lloc, ni dels reembossaments dels costos que per reclamacions hagi calgut
atendre.

La pèrdua de la garantia o els imports de les penalitats no exclouen la indemnització per
danys i perjudicis a què pugui tindre dret l’entitat contractant originats pels incompliments del
contractista.
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Per a la imposició d’aquestes sancions es donarà audiència a l’adjudicatari perquè manifesti
el que consideri oportú en defensa dels seus drets i interessos. El termini per a imposar la
corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a comptar des de la data
d’incoació del corresponent expedient.
El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a
comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient.
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L'import de les penalitats es farà efectiu mitjançant la corresponent deducció de les quantitats
que, en concepte de pagament total o parcial, hagin d’abonar-se al contractista o es deduirà si
és el cas, de la garantia. Quan es facin efectives sobre la garantia, el contractista vindrà
obligat a completar la mateixa, dins dels quinze dies hàbils següents a la notificació de la
penalització.

AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL - Judici - Informe medi ambient

Molt greus: La comissió de faltes molt greus pot comportar la resolució anticipada del
contracte amb les conseqüències contractuals o normatives a què hi hagi lloc. No obstant en
el cas que l’entitat contractant decideixi no resoldre el contracte, s'aplicarà una penalitat de
fins a 6.000€ sense perjudici de la reparació dels danys i perjudicis causats.

ANNEX 1. ESTUDI DE COSTOS
Per obtenir un pressupost de cadascun del lots s’ha realitzat un estudi econòmic de les
despeses anuals per treballador, amb desagregació dels costos directes (costos salarials
estimats i seguretat social), i indirectes (assegurança, roba i d’altres materials), junt amb les
despeses generals i el corresponent benefici industrial.
Per al càlcul dels costos de productes s’han utilitzat les dades de la tipologia de producte i
quantitat utilitzada, i s’ha cercat informació a internet dels preus de venta al públic, per arribar
al cost total de productes utilitzats. Amb el total d’hores destinades als serveis regulars durant
l’any 2019, s’ha pogut calcular el cost/hora corresponent als productes.
Els costos salarials s’han calculat prenen com a referència la jornada laboral i els salaris del el
conveni del sector de la desinfecció, desinsectació i desratització amb codi 99007605011992.
Aquesta indicació no prejutja el conveni laboral que hi sigui d’aplicació, ja que únicament s’ha
pres com a referència. L’actual contractista ha informat que no hi ha personal a dret a ser
subrogat.

En el cas del servei de retirada o inactivació de ruscs de vespa asiàtica, l’estimació s’ha fet
preveient un increment significatiu del número de ruscs, tal i com mostra l’expansió d’aquesta
espècie en altres indrets del país.
El pressupost desglossat del contracte, al com exigeix l’article 100 de la LCSP, és el següent:
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Servei regular desinsectació i desratització edificis i
instal·lacions
Responsable contracte
Responsable tècnic
1 aplicador NP2
Aprovisionament de productes
Hores de servei anuals
Subtotal costos directes
Costos indirectes (assegurances, telèfon, despeses financeres)
Subtotal costos directes + costos indirectes
Despeses generals (11%)
Benefici Industrial (6%)
Total base imposable
IVA (21%)
Total amb IVA
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€

22,87
30,22
226,25
12.012,68
60,06
12.072,74
1.328,00
724,36
14.125,11
2.966,27
17.091,38
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Per el càlcul del pressupost màxim limitatiu a aplicar als serveis puntuals no programats, s’ha
estimat un nombre d’actuacions prenent com a referència les actuacions executades l’any
2019.
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El cost/hora de personal s’ha calculat en base a les hores màximes de treball efectiu anual
establertes en el conveni col·lectiu (1755 hores) per als aplicadors, un 5% de dedicació per al
responsable del contracte, i un 15% de dedicació per al responsable del departament tècnic.
A la retribució salarial segons conveni se li ha aplicat un increment del 50% en estimació de
l’antiguitat, complements i possibles increments, aquest valors s’han obtingut d’acord amb
una estimació de temps destinat a la prestació dels serveis en els darrers anys. El contractista
pot adscriure al servei aquell personal i especialistes que consideri oportú per al
desenvolupament òptim del servei, garantint la formació que es requereix en el PPT.

€

Manteniment regular aparells insectocutors
Responsable contracte
Responsable tècnic
1 aplicador NP2
Aprovisionament de productes
Hores de servei anuals (maig a octubre)
Subtotal costos directes
Costos indirectes (assegurances, telèfon, despeses financeres)
Subtotal costos directes + costos indirectes
Despeses generals (11%)
Benefici Industrial (6%)
Total base imposable
IVA (21%)
Total amb IVA

22,87
30,22
7
371,66
1,86
373,52
41,09
22,41
437,02
91,77
528,80
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Tractament regular contra mosquit tigre a embornals
Responsable contracte
Responsable tècnic
1 aplicador NP2
Aprovisionament de productes
Hores de servei anuals
Subtotal costos directes
Costos indirectes (assegurances, telèfon, despeses financeres)
Subtotal costos directes + costos indirectes
Despeses generals (11%)
Benefici Industrial (6%)
Total base imposable
IVA (21%)
Total amb IVA
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40,91
30,22
50
3.556,92
17,78
3.574,70
393,22
214,48
4.182,40
418,24
4.600,64

€

22,87
30,22
41
2.176,88
10,88
2.187,76
240,65
131,27
2.559,68
537,53
3.097,22
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Responsable contracte
Responsable tècnic
2 aplicadors NP2
Aprovisionament de productes
Hores de servei anuals
Subtotal costos directes
Costos indirectes (assegurances, telèfon, despeses financeres)
Subtotal costos directes + costos indirectes
Despeses generals (11%)
Benefici Industrial (6%)
Total base imposable
IVA (10%)
Total amb IVA
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€

Servei regular desratització clavegueram

Desratitzacions no programades clavegueram
Responsable contracte
Responsable tècnic
2 aplicador NP2
Aprovisionament de productes
Durada intervenció per cada avís (6 h) *1 avís son 3 intervencions
Subtotal costos directes
Costos indirectes (assegurances, telèfon, despeses financeres)
Subtotal costos directes + costos indirectes
Despeses generals (11%)
Benefici Industrial (6%)
Total base imposable
IVA (10%)
Total amb IVA

€

40,91
30,22
6,00
426,83
2,13
428,96
47,19
25,74
501,88
50,19
552,07

€

Desinsectacions no programades
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22,87
30,22
14
725,63
1,81
727,44
80,02
43,65
851,10
178,73
1.029,83

Responsable contracte
Responsable tècnic
1 aplicador NP2
Aprovisionament de productes
Durada intervenció per cada avís (2 h)
Subtotal costos directes
Costos indirectes (assegurances, telèfon, despeses financeres)
Subtotal costos directes + costos indirectes
Despeses generals (11%)
Benefici Industrial (6%)
Total base imposable
IVA (21%)
Total amb IVA

22,87
30,22
2,00
106,19
0,53
106,72
11,74
6,40
124,86
26,22
151,08

28 de 49
C. Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell (Girona)
Tel. 972 61 31 00 · ajuntament@palafrugell.cat · www.palafrugell.cat

Previsió 2 tractaments
anuals (€)

22,87
30,22
27,33
1.451,26
3,63
1.454,89
160,04
87,29
1.702,22
357,47
2.059,68
Previsió 10 avisos
anuals (€)

40,91
30,22
60,00
4.268,30
21,34
4.289,64
471,86
257,38
5.018,88
501,89
5.520,77
Previsió 5 avisos
anuals (€)

22,87
30,22
10,00
530,95
2,65
533,60
58,70
32,02
624,31
131,10
755,41
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Responsable contracte
Responsable tècnic
1 aplicador NP2
Aprovisionament de productes
Hores una aplicació a embornals
Subtotal costos directes
Costos indirectes (assegurances, telèfon, despeses financeres)
Subtotal costos directes + costos indirectes
Despeses generals (11%)
Benefici Industrial (6%)
Total base imposable
IVA (21%)
Total amb IVA

€
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Tractament no programat embornals mosquit tigre

Eliminació no programada rusc vespa asiàtica
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Responsable contracte
Responsable tècnic
2 aplicador NP2
Aprovisionament de productes
Lloguer grua
Durada intervenció per cada avís (2 h)
Subtotal costos directes
Costos indirectes (assegurances, telèfon, despeses financeres)
Subtotal costos directes + costos indirectes
Despeses generals (11%)
Benefici Industrial (6%)
Total base imposable
IVA (21%)
Total amb IVA

22,87
30,22
2,00
106,18
0,53
106,71
11,74
6,40
124,85
26,22
151,07

€

40,91
30,22
160,00
2,00
462,28
2,31
464,59
51,10
27,88
543,57
114,15
657,72

29 de 49
C. Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell (Girona)
Tel. 972 61 31 00 · ajuntament@palafrugell.cat · www.palafrugell.cat

Previsió 30 avisos
anuals (€)

22,87
30,22
60,00
3.185,48
15,93
3.201,41
352,16
192,08
3.745,65
786,59
4.532,24
Previsió 10 avisos
anuals €

40,91
30,22
160,00
20,00
4.018,27
20,09
4.038,36
444,22
242,30
4.724,88
992,23
5.717,11
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Responsable contracte
Responsable tècnic
1 aplicador NP2
Aprovisionament de productes
Durada intervenció per cada avís (2 h)
Subtotal costos directes
Costos indirectes (assegurances, telèfon, despeses financeres)
Subtotal costos directes + costos indirectes
Despeses generals (11%)
Benefici Industrial (6%)
Total base imposable
IVA (21%)
Total amb IVA

€
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Inactivació no programada rusc vespa asiàtica

ANNEX 2. CÀLCUL DEL PRESSUPOST MÀXIM LIMITATIU
Tal i com es mostra a l’Annex 2 (Estudi de costos), per determinar el preu del contracte s’ha
calculat el cost/hora de personal i el cost/hora de productes utilitzats. La base del càlcul han
estat el conveni del sector de la desinfecció, desinsectació i desratització amb codi
99007605011992 i el temps destinat a la prestació dels serveis registrats per l’actual adjudicatari
en l’aplicatiu informàtic de seguiment del servei durant l’any 2019 (s’ha descartat l’any 2020 per
resultar anòmal a causa de la pandèmia).
Per al càlcul dels costos de productes s’han utilitzat les dades de la tipologia de producte i
quantitat utilitzada, i s’ha cercat informació a internet dels preus de venta al públic, per arribar al
cost total de productes utilitzats. Amb el total d’hores destinades als serveis regulars durant l’any
2019, s’ha pogut calcular el cost/hora corresponent als productes.
El cost/hora de personal s’ha calculat en base a les hores màximes de treball efectiu anual
establertes en el conveni col·lectiu (1755 hores) per als aplicadors, un 5% de dedicació per al
responsable del contracte, i un 15% de dedicació per al responsable del departament tècnic. A la
retribució salarial segons conveni se li ha aplicat un increment del 50% en estimació de
l’antiguitat, complements i possibles increments.
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El pressupost desglossat del contracte, per 12 mesos, tal com exigeix l’article 100 de la LCSP
és el següent:
LOT 1 - Servei de control integral de plagues
urbanes en el municipi
Serveis regulars de desinsectació i desinfecció
d'edificis i manteniment aparells insectocutors
Serveis regulars de desratització del
clavegueram
Serveis regulars de tractament d'embornals
contra el mosquit tigre
Servei de tractament no programat embornals
mosquit tigre
Servei de desratitzacions no programades
clavegueram
Servei de desinsectacions no programades
TOTAL

Preu (€)

IVA

TOTAL

29.124,26

6.116,09

35.240,35

8.364,79

836,48

9.201,27

5.119,37

1.075,07

6.194,43

1.702,22

357,47

2.059,68

5.018,88
624,31
49.953,82

501,89
131,10
9.018,10

5.520,77
755,41
58.971,92
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Per el càlcul del pressupost màxim limitatiu a aplicar als serveis puntuals no programats, s’ha
estimat un nombre d’actuacions prenent com a referència les actuacions executades l’any 2019.
En el cas del servei de retirada o inactivació de ruscs de vespa asiàtica, l’estimació s’ha fet
preveient un increment significatiu del número de ruscs, tal i com mostra l’expansió d’aquesta
espècie en altres indrets del país.
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El preu per als diferents serveis que conformen el contracte, s’ha calculat en base als cost/hora
de personal i productes i a la previsió d’hores a destinar a cada servei. La imputació dels costos
indirectes s’ha calculat en base al 0,5 € del subtotal dels costos directes, les Despeses Generals
s’han calculat en un 11% i un Benefici Industrial del 6%.

IVA

TOTAL

3.745,65

786,59

4.532,24

4.724,88
8.470,53

992,23
1.778,81

5.717,11
10.249,35
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Preu (€)
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LOT 2 - Servei d’eliminació i inactivació de
ruscs de vespa asiàtica en espais públics
Servei d'inactivació no programada rus c vespa
asiàtica
Servei de retirada no programada rusc vespa
asiàtica
TOTAL

ANNEX 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN EL CONTRACTE DE SERVEIS DE
CONTROL DE PLAGUES URBANES EN EL MUNICIPI DE PALAFRUGELL
1. Objecte
És objecte d’aquest plec establir el sistema d’execució tècnica que ha de regir la prestació del
servei de control de plagues urbanes en el municipi de Palafrugell.
El servei inclou els diferents serveis de control de plagues, totes les visites que siguin
necessàries, l’assessorament tècnic i la informació del personal municipal. El detall de cadascun
dels serveis i especificacions que l’engloben queden especificats en el present plec de
prescripcions tècniques i en els seus annexes.
Els serveis inclosos en l’objecte del contracte són les següents:
Lot 1:
a)
b)
c)
d)
e)

Desinsectació i desratització d’edificis i instal·lacions municipals
Desratització clavegueram
Tractament contra mosquit tigre (Aedes albopictus) a embornals de la via pública
Manteniment aparells insectocutors Mercat i Piscina
Desinsectacions i desratitzacions puntuals no programades en edificis, instal·lacions i
espais públics

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Les afeccions a fons museístics.
Les afeccions a fons bibliogràfics i d’arxiu.
Les afeccions a aliments.
Plagues fitosanitàries.
Plagues ocasionades per espècies protegides per alguna norma jurídica.
Les afeccions per tèrmits i corcs.
Les afeccions als immobles objecte d’aquest contracte i al seu contingut, que requereixin
tractament específic i diferent als de l’objecte del contracte.

2. Normativa específica aplicable
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Reglament Europeu 528/2012 sobre comercialització i utilització de biocides, els reglaments
d’execució corresponents i Reial Decret 830/2010 de capacitació per realitzar tractaments amb
biocides.
3. Definicions
Per tal de facilitar la interpretació del present plec a continuació es descriuen les següents
definicions:
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Queden exclosos de l’objecte del contracte la prestació des següents serveis:
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Lot 2: Eliminació i inactivació de ruscs de vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax) en espais
públics.

Desinsectació: tècnica de sanejament que s’aplica per al control d’insectes i altres artròpodes.
Desratització: tècnica de sanejament que s’aplica per al control de múrids.
Desinfecció: Conjunt d'accions dirigides a eliminar els gèrmens nocius o microorganismes
patògens que un objecte o un ésser pot contenir o que el poden acompanyar.
Lluita integrada: Segons la Organització Mundial de la Salut “La lluita integrada o control integrat
significa lluitar contra els organismes perjudicials, utilitzant els mètodes que satisfacin millor les
exigències toxicològiques, econòmiques i ecològiques, prioritzant l’ús dels elements naturals de
control i tenint en compte els límits de tolerància”.
Inactivació de rusc de vespa asiàtica: actuació mitjançant la qual es maten els individus d’una
colònia de vespa asiàtica, deixant el rusc en el lloc original.
Eliminació de rusc de vespa asiàtica: actuació mitjançant la qual s’extreu el rusc del lloc original
alhora que es maten els individus de la colònia.
4. Àmbit i espais d’actuació
Els serveis objecte del present contracte es realitzaran en els següents àmbits i espais:
a) Els equipaments de responsabilitat o titularitat municipal.

b) La via pública i la xarxa de clavegueram dintre del terme municipal de Palafrugell.
Es considerarà com a via pública: els espais oberts de titularitat pública que són de lliure
concurrència pública, com els carrers, les places, els espais verds gestionats per l’Ajuntament,
les lleres de les rieres i la zona litoral, xarxa de clavegueram.
En l’annex 1 s’indiquen els serveis previstos en via pública i xarxa de clavegueram.
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En l’annex 2 es faciliten els plànols amb els sectors de clavegueram i via pública compresos en
l’àmbit del servei així com la memòria tècnica per al control del mosquit tigre.
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En l’annex 1 es facilita una relació d’equipaments on s’ha de realitzar el control de plagues.
S’inclouen en l’abast del contracte aquells equipaments que hagin substituït els anteriors amb
una superfície equivalent o com a màxim en un 2% superior al llarg de la durada del contracte.
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L’àmbit d’acció dels serveis respecte aquests béns s’estendrà als locals, garatges, magatzems o
altres zones interiors cobertes; als diferents elements arquitectònics constitutius de l’edifici; al
vol, sol i subsòl interior o exterior, dins del domini de l’equipament en el que es detecti la plaga
que acaba afectant l’edifici o tingui efectes nocius pels usuaris d’aquesta zona de domini de
l‘edifici.

ESPECIFICITATS TÈCNIQUES DEL SERVEI DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGUES
URBANES EN EL MUNICIPI DE PALAFRUGELL. (LOT 1)
5A. Forma de prestació dels serveis
En interès de la salut de les persones, la protecció de la fauna i la flora i el respecte al medi
ambient, el control de plagues i les actuacions de desinsectació, desratització, desinfecció (en
endavant DDD) es portaran a terme d’acord amb els principis, concepte i metodologia de lluita
integrada i a les directrius recollides al Reglament Europeu 528/2012 sobre comercialització i
utilització de biocides, els reglaments d’execució corresponents i Reial Decret 830/2010 de
capacitació per realitzar tractaments amb biocides.
En la prestació dels serveis s’haurà de seguir els següents criteris i metodologia:
5.1.A Criteris per a la selecció de les mesures de control
Les mesures de control es triaran segons compleixin, per ordre, els següents criteris (ordenats
de més prioritari a menys)
1. La menys perillosa per la salut humana.
2. La millor adaptada a les condicions i la problemàtica concreta.
3. La que previngui la recurrència de la plaga.
4. La que sigui segura i efectiva i, a més, fàcil de portar a terme.
5. La que ofereix una millor relació cost/efectivitat a curt i llarg termini.
Entre les mesures de control es prioritzaran els mètodes físics, mecànics, biològics o
biorracionals, i en darrer terme, tractaments químics amb productes plaguicides.
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En el moment d’escollir un biocida s’haurà de tenir en compte de manera conjunta una sèrie de
paràmetres com són: les característiques del lloc d’aplicació, elements concomitants (materials
de composició i presencia d’aliments, grups personals més susceptibles), el grau de perillositat i
el risc d’exposició, per determinar quina és l’opció que genera un menor risc mantenint
l’efectivitat davant la plaga. Per part de l’empresa adjudicatària s’adoptaran aquelles mesures de
tipus químic que:
a) Integrin la millor efectivitat i el menor risc per a les persones.
b) Millor s’adeqüin a les característiques del lloc d’aplicació.
c) Incloguin el plaguicida amb menor grau de perillositat possible.
d) Suposin un menor risc d’exposició per a les persones.
L’adjudicatari facilitarà a l’Ajuntament una còpia actualitzada dels registres dels biocides que
empra i la seva fitxa de seguretat.
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Per als casos en què sigui necessari l’ús de mesures químiques, l’adjudicatari és compromet a
oferir per a l’execució del contracte resultant, qualsevol dels biocides per a ús ambiental i/o
indústria alimentària autoritzats, en cada moment, pel Departament de Salut, o òrgan competent,
del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, quedant exclosos aquells productes que es
trobin en fase de renovació.
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5.2.A Criteris de selecció i aplicació dels biocides

Igualment, i per a cada tipus de biocida, l’adjudicatari seguirà els criteris que es concreten a
continuació:
a) Insecticides: en el control d’artròpodes l’empresa adjudicatària ha de donar prioritat a l’ús de
plaguicides de tipus biorracional, que afecten a processos biològics específics d’artròpodes, i per
tant presenten en general menor risc per a les persones que els plaguicides tradicionals.
Només quan no existeixin mesures de control alternatives s’utilitzaran insecticides tradicionals,
sempre en funció de les mesures de seguretat i precaució establertes en la metodologia de lluita
integrada. Tenint en compte que els organismes vius desenvolupen resistències, caldrà
considerar una rotació de productes o la utilització de mètodes alternatius que no produeixin
aquest efecte.
b) Rodenticides: sempre que es considerin essencials per fer el control als centres de treball
ocupats, l’empresa adjudicatària proposarà la utilització de rodenticides.
5.3. A Forma de prestació del servei de desinsectació i desratització d’edificis i
instal·lacions municipals
Els edificis i instal·lacions objectes d’aquest servei estan indicats a l’annex 1.
El personal mínim per a l’execució del servei es de un (1) tècnic aplicador de nivell II, segons
estableix el Reial Decret 830/2010 de capacitació per realitzar tractaments amb biocides.

Per al control d’insectes s’establirà una xarxa d’estacions permanents de detectors d’insectes,
amb un mínim de 5 punts de control per a cada edifici o instal·lació, que serà inspeccionada
regularment en cada un dels edificis i amb la freqüència mínima indicada a l’annex 1.
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Així mateix per al control de rosegadors, s’establirà una xarxa permanent de detectors de
rosegadors, amb un mínim de 5 punts de control per cada edifici o instal·lació, que serà
inspeccionada regularment en cada un dels edificis i amb la freqüència mínima indicada a
l’annex 1.
Els detectors d’insectes i de rosegadors no contindran productes biocides, sinó atraients
d’insectes i rosegadors (feromones, atraients alimentaris,...), o d’altres mitjans, amb l’objectiu de
permetre detectar la presència de plagues.
En el cas d’utilitzar rodenticides, aquests s’han de col·locar en llocs inaccessibles per a les
persones, i en particular per als nens, animals domèstics o salvatges, i sempre que sigui possible
s’ha de prioritzar la col·locació dels esquers directament en el cau del rosegadors. Quan això no
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A les dependències de l’arxiu municipal s’actuarà, a més per el control de l’ordre tisanurs
(peixets de plata). Les tècniques i productes utilitzats hauran de ser innocus per al fons
documental. Cal que abans d’iniciar qualsevol tractament, s’acordi amb el servei de prevenció de
riscos laborals de l’organisme responsable de l’arxiu tot el que fa referència als productes i a la
tècnica d’aplicació escollida per l’empresa autoritzada per tal de garantir la seguretat i salut del
personal, així com amb el responsable de l’arxiu per garantir la seguretat dels documents.
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Els principals grups d’insectes sobre els quals es centrarà la desinsectació són els següents:
ordre blatodeus (escarabats de cuina, paneroles i altres), odre dípters (especialment el mosquit
tigre), ordre himenòpters (formigues).

pugui ser es col·locaran en estacions portaesquers resistents d’alta seguretat fixades i fora de
l’abast del públic en general, de manera que no es puguin manipular i que interfereixin el mínim
amb altres activitats que es desenvolupin a la zona. Quan aquestes estacions portaesquers es
trobin dins dels edificis estaran convenientment identificades.
5.4.A Forma de prestació del servei de desratització clavegueram
L’àmbit del servei és el clavegueram del centre vila de Palafrugell, Calella i Llafranc, que inclou
totes i cadascun dels pous de clavegueram grafiades als plànols dels annexes 2a, 2b i 2c.
El personal mínim per a l’execució del servei es de dos (2) tècnics aplicadors de nivell II
En cadascun dels pous de clavegueram s’hi col·locarà un parany permanent per rosegadors amb
biocida. Els esquers mai es llençaran directament a l’interior del pou, sinó que es col·locaran
amb un sistema que permeti que es pugui recuperar, com per exemple penjats amb un fil
metàl·lic o un sistema similar.
5.5.A Forma de prestació del servei de tractament contra mosquit tigre a embornals de la
via pública
El control del mosquit tigre consistirà en tractaments preventius a tots i cadascun dels embornals
de risc indicats a la memòria tècnica i cartografia de l’annex 2d. Es considerarà que un
tractament correspon a una aplicació de larvicida a tots i cadascun dels embornals abans
indicats.

Es preveuen tres (3) tractaments regulars en el període comprès entre principis de maig a finals
d’octubre. No obstant això en funció de les condicions meteorològiques que afectin al període
reproductiu del mosquit, aquest període podrà ser modificat, incrementant o reduint el nombre de
tractaments previstos.
Inicialment els tractaments s’efectuaran amb una periodicitat de 8 setmanes seguint el següent
calendari:

RUT PALOMEQUE (1 de _2 1)
Cap Medi Ambient
Data signatura :24/09/2021 12:04:31
HASH:836479AF3B43976DEA75C51B285B299C47EE7633





1r tractament: principi de maig
2n tractament: principi de juliol
3r tractament principi de setembre

La dosificació per embornal estàndard serà de 10g del principi actiu indicat per embornal. Per
embornals de major tamany s’adaptarà la dosificació segons al volum de l’embornal.
En cas de modificar el principi actiu la periodicitat dels tractaments s’adequarà de tal manera que
no es programin els tractaments més enllà del temps de persistència de l’ingredient actiu.
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El producte utilitzat inicialment per a fer els tractaments tindrà com a ingredient actiu antilarvari
per a culícids d’origen biològic i a base d’espores de dues espècies de bacteris (Bacillus
thuringiensis var. Israeliensis + Bacillus Sphaericus). L’adjudicatari haurà de modificar l’ingredient
actiu a petició de l’ajuntament en cas que el Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses
o l’Agència de la Salut Pública de Catalunya recomanin la utilització d’altres tractaments més
adequats.

AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL - Judici - Informe medi ambient

El personal mínim per a l’execució del servei es de un (1) tècnic aplicador de nivell II

El personal que efectuï les aplicacions portarà en un lloc visible, a més de la indicació de
l’empresa, algun element que permeti identificar que s’estan fent tractaments de control del
mosquit tigre.
L’adjudicatari del servei es coordinarà amb el departament de l’ajuntament responsable de la
neteja dels embornals, per conèixer el calendari de neteja dels mateixos i evitar aplicar
tractaments just abans de la neteja dels embornals, fet que faria perdre l’efectivitat dels
tractaments.
5.6. A Forma de prestació del servei de manteniment dels aparells insectocutors
Manteniment regular aparells insectocutors: Actualment l’Ajuntament disposa de 5 aparells
insectocutors, 2 a la piscina municipal i 3 al mercat del peix. El manteniment consistirà en
renovar la placa adhesiva amb una periodicitat bimestral i el canvi del fluorescent anualment.
També serà a càrrec de l’adjudicatari la substitució total o parcial dels aparells insectocutors, en
cas que això sigui necessari durant la vigència del contracte. El cost d’aquesta substitució ja està
repercutida en el cost del servei, per tant no es facturarà de forma independent al servei.
5.7.A Forma de prestació del servei puntual no programat de desinsectacions i
desratitzacions en edificis, instal·lacions i espais públics.

5.7.A.2 Control puntual d’insectes o d’altres espècies d’invertebrats: Tractaments puntuals
d’insectes o altres espècies d’invertebrats que per la seva abundància o característiques puguin
causar problemes sanitaris o perjudicis a les persones. La situació més habitual és l’aparició
d’infestacions localitzades en la via pública, solars o finques i que poden abastar una superfície
de fins a màxim dos-cents (200) metres quadrats.
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El personal mínim per a l’execució del servei es de un (1) tècnic aplicador de nivell II
5.7.A.3 Servei de retirada de vespers (excepte Vespa velutina): Retirada de vespers situats en la
via pública o espais públics que per la seva ubicació o dimensions posin en risc la seguretat de
les persones. La gran majoria de vespers que han de ser retirats es troben en llocs accessibles,
com ara contenidors de residus, senyals o mobiliari urbà, i també en cavitats subterrànies.
El personal mínim per a l’execució del servei es de un (1) tècnic aplicador de nivell II

37 de 49
C. Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell (Girona)
Tel. 972 61 31 00 · ajuntament@palafrugell.cat · www.palafrugell.cat

Codi per a validació :B0HAI-B8KHB-PW9S7
Verificació :https://seu.palafrugell.cat
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 37/49.

5.7.A.1 Desratització en el clavegueram: Accions correctives puntuals de fora de l’àmbit
geogràfic establert per les actuacions preventives regulars. La situació més habitual és l’aparició
d’infestacions localitzades en la via pública, solars o finques i que poden abastar fins a un màxim
de deu (10) paranys i/o tapes de clavegueram.
El personal mínim per a l’execució del servei es de un (2) tècnics aplicadors de nivell II
Cada acció correctiva constarà de tres aplicacions que s’hauran de dur a terme en un termini no
superior a un mes.
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Els serveis d’actuacions correctives puntuals no programades són aquelles actuacions que
siguin requerides per part dels responsables municipals en matèria de control de plagues, i
consistiran en els següents serveis:

Es considera actuació la tasca realitzada per l’adjudicatari entre que es rep la incidència i s’aplica
el primer tractament. En cas d’actuacions que requereixin més d’un tractament, cadascun dels
tractaments posteriors es considerarà com una actuació. En tots els casos l’adjudicatari haurà
de comprovar que s’ha resolt el problema.
Les visites que siguin sol·licitades per l’ajuntament per valorar actuacions puntuals no
programades i que no generin cap tractament ni actuació posterior, es consideraran, a efectes
retributius, visites sense actuació.
6.A Diagnòstic previ en immobles i instal·lacions.
L’adjudicatari disposarà d’un termini de 2 mesos des de la data de notificació de l’adjudicació del
contracte per a efectuar una diagnosi i un pla de manteniment de la totalitat dels edificis, i lliurarlo l’Ajuntament.
Tant la diagnosi com el pla de manteniment s’hauran d’actualitzar en cas de que es produeixin
canvis en les condicions ambientals que puguin modificar el risc d’infestació (obres, activitats,
etc.).

Contingut mínim de la diagnosi

• Classificació del risc d’infestació (Baix, mig o Alt)

Contingut mínim dels programes de manteniment
• Nombre, ubicació i localització dels elements que formen la xarxa
de monitorització.
• Descripció dels materials utilitzats en la xarxa de monitorització.
• Periodicitat i calendari anual de les visites de control.
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• Mitjans personals i materials destinats a cada control.
• Enumeració i breu descripció de les tasques a desenvolupar en
cada control.

7.A Sistema de control de rondes
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• Zones de risc detectades, amb indicació de les evidències
per les quals es considera zona de risc (rastres, defectes
instal·lacions, males pràctiques de gestió de l’equipament...), i
quin tipus de risc presenta (entrada de plagues, establiment...)
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• Descripció de la metodologia i abast de la inspecció
efectuada (quins elements estructurals i de gestió han estat
inspeccionats).

L’adjudicatari haurà de disposar d’un sistema de control de rondes amb sistema d’emissor –
receptor RFID per al servei de desratització del clavegueram. L’adjudicatari disposarà d’un
termini d’un (1) mes des de la data de notificació de l’adjudicació del contracte per a instal·lar en
tots i cadascun dels pous de clavegueram a controlar, un tag RFID. Els tags seran de material
resistent a les condicions ambientals i fixat a l’interior del pou de manera permanent (no
s’admeten sistemes adhesius).
8.A Protocols de realització dels serveis
8.1.A Protocol a seguir pera l’execució dels serveis regulars
1. Monitorització dels edificis i espais objecte de la prestació del servei per mitjà de la col·locació
de detectors i esquers, segons correspongui.
2. Realització de les inspeccions periòdiques (d’acord amb la freqüència mínima establerta a
l’annex 1, o amb la freqüència que resulti de l’elaboració del programa de manteniment
corresponent, que mai podrà ser inferior a la de l’annex 1. Durant les inspeccions l’adjudicatari
avaluarà els resultats a través de les captures o rastres trobats en els paranys i detectors, del
reconeixement de l’edifici o espai i el seu entorn.



Identificació de l’edifici o espai.
Resultats de la inspecció de les xarxes permanents de control, amb indicació de si hi ha o
no presència de plagues
Altra informació (només en el cas de detectar presència de plaga):
o Identificació zona afectada
o Factors de risc i deficiències identificades
o Identificació de la plaga i diagnòstic de l’afectació (incloent evidències trobades)
o Lloc o àrea específica a tractar
o Calendari d’actuació, dates d’inici i finalització
o Mesures preventives i/o correctores
o Mesures de seguretat i precaució a adoptar

4. Redacció d’un informe d’intervenció (només en cas de detectar presència de plaga) que es
posarà a disposició de l’ajuntament en un període màxim de 72 h i que contindrà com a mínim la
següent informació:



Identificació dels treballadors que han realitzat el tractament
Si s'ha utilitzat un plaguicida:
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o
o
o
o
o

Nom comercial del producte.
Número del Registre de plaguicides de la Direcció General de Salut Pública i
Consum del Ministeri de Sanitat i Consum.
Tècnica d'aplicació del producte.
Zona on s'ha aplicat el producte (especificant-hi els m2, els m3 o els punts
concrets on s'ha aplicat).
Dilució que s'ha utilitzat i quantitat aplicada en cada zona o punt.
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3. Redacció d’un informe d’inspecció que es posarà a disposició de l’ajuntament en un període
màxim de 72h després de cada inspecció, el qual haurà de contenir, per a cada edifici o espai
inspeccionat la informació mínima següent:

o
o
o

Data i hora d'inici i d'acabament de l'actuació.
Mesures de precaució i de seguretat per al personal i usuaris de l’edifici un cop
realitzada l’actuació, si escau.
Termini de seguretat del plaguicida que s'ha utilitzat, si escau.

5. Un cop finalitzat el servei es deixarà un albarà que indicarà els detalls del treball realitzat
(data, motiu de la visita, lloc, operacions realitzades, treballadors que han efectuat el servei). Els
albarans es signaran per part de l’empresa i un responsable de l’ajuntament (sempre que sigui
possible del mateix equipament on es realitza l’actuació) i es lliuraran a l’Àrea de Medi Ambient.
8.2.A Protocol a seguir per a les actuacions puntuals no programades.
1. L’ajuntament comunicarà la sol·licitud a l’adjudicatari indicant l’edifici o zona on es sol·licita la
intervenció, la problemàtica detectada i els agents implicats (persona que fa l’avís, responsable
de l’equipament, tècnics de manteniment...).
2. L’adjudicatari ampliarà la informació sobre el problema, posant-se en contacte amb les
persones afectades i que puguin aportar més informació sobre la incidència, si s’escau i
programarà la data per fer la visita in situ.
3. L’adjudicatari comunicarà la data prevista per fer la visita in situ a l’ajuntament (que en cas de
tractar-se d’actuacions urgents no podrà ser superior a 24 hores després de l’avís, inclosos
dissabtes, diumenges i festius). En aquesta visita, si és possible, s’aplicarà el tractament
corresponent.

Identificació dels treballadors que han realitzat el tractament
Localització de la intervenció
Si s'ha utilitzat un plaguicida:
o Nom comercial del producte.
o Número del Registre de plaguicides de la Direcció General de Salut Pública i
Consum del Ministeri de Sanitat i Consum.
o Tècnica d'aplicació del producte.
o Zona on s'ha aplicat el producte (especificant-hi els m2, els m3 o els punts
concrets on s'ha aplicat).
o Data i hora d'inici i d'acabament de l'actuació.

5. Un cop finalitzat el servei es deixarà un albarà que indicarà els detalls del treball realitzat
(data, motiu de la visita, lloc, operacions realitzades, treballadors que han efectuat el servei). Els
albarans es signaran per part de l’empresa i un responsable de l’ajuntament (sempre que sigui
possible del mateix equipament on es realitza l’actuació) i es lliuraran a l’àrea de Medi Ambient.
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9.A Calendari i horari
L’empresa adjudicatària haurà de prestar el servei amb continuïtat i regularitat donant resposta al
llarg de tot l’any.
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4. Elaboració d’un informe d’intervenció que es posarà a disposició de l’ajuntament durant les 72
hores posteriors a la realització del tractament, i que contindrà com a mínim la següent
informació:

L’execució del present contracte es realitzarà de forma ordinària de dilluns a divendres en horari
de matí i/o tarda i s’ajustarà a les necessitats del servei i a l’horari dels diferents equipaments.
La prestació del servei d’actuacions puntuals de caràcter urgent es durà a terme també en caps
de setmana i festius si l’ajuntament ho requereix.
L’ajuntament i l’empresa adjudicatària establiran, d’acord amb les característiques i necessitats
de cada cas l’horari d’actuació.
L’empresa adjudicatària haurà de tenir i facilitar un telèfon mòbil de contacte 24 h / 365 dies l’any
durant tota la duració del contracte per atendre les urgències que es puguin produir degut a
elevades infestacions.
10. A Condicions generals de coordinació i comunicació entre l’ajuntament i l’empresa
adjudicatària
Interlocutor i responsable del contracte. L’àrea de Medi Ambient és la responsable de les
qüestions relatives a l’execució del contracte i en conseqüència l’interlocutora amb l’adjudicatari.
Reunions de seguiment. Es durant a terme les reunions que siguin necessàries per a garantir
implantació i el funcionament del servei. Les reunions de seguiment tindran una freqüència
mínima anual.



Les habilitacions legals de l’empresa i els treballadors per al treball amb biocides.



Còpia actualitzada dels registres dels biocides que empra i la seva fitxa de seguretat.



Els documents tècnics resultants de les tasques de preparació del contracte (diagnosi,
programes de manteniment)



Relació de tots els materials instal·lats en l’àmbit del servei (nº de paranys, esquers, tags)
indicant ubicació, marca comercial i model.



Els documents tècnics resultants de l’execució del contracte (informes d’inspecció, informes
d’intervenció, albarans signats)



Un registre de les ordres de treball, exportable a format Excel per part de l’ajuntament que
contindrà la següent informació per a cada ordre de treball (nº odre, tipus de servei, edifici o
instal·lació, data de la intervenció, hora d’inici, hora finalització, personal, productes/recanvis
aplicats (descripció i quantitat)
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Eines per al dipòsit de documents i seguiment del desenvolupament del contracte per part de
l’adjudicatari. L’adjudicatari disposarà d’una intranet o espai protegit al qual donarà accés a
l’ajuntament i a on posarà a disposició de l’ajuntament com a mínim la següent informació:
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Canals de comunicació per a la notificació d’incidències per part de l’ajuntament. L’Ajuntament
disposa d’un programari de gestió d’incidències, que serà el canal on registraran les sol·licituds
d’actuació no programades. Aquesta plataforma serà el mitjà de preferent de comunicació i
seguiment del desenvolupament de les actuacions. L’adjudicatari haurà d’utilitzar aquesta
plataforma per a registrar el tancament de les actuacions.



Per control de la prestació del servei de desratització del clavegueram, un registre de les
lectures dels tags on l’ajuntament pugui consultar en una base de dades georeferenciada les
lectures efectuades en cada pou de registre amb la informació de la data i hora.

11. A Mitjans personals
L’empresa adjudicatària aportarà el personal necessari i suficient per a la realització del
contracte, essent les seves principals tasques: la inspecció, la vigilància, el seguiment, el control
de les mesures, la captura i l’eliminació de les espècies objecte de control i l’aplicació de
plaguicides mitjançant les tècniques adients a cada cas, així com executar els treballs de control
de plagues.
L’adjudicatari destinarà a la prestació del servei el següent nombre mínim de treballadors: 1
responsable del contracte, un responsable tècnic i 2 tècnics aplicadors amb la capacitació
establerta per el Reial decret 830/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableix la normativa
reguladora de la capacitació per realitzar tractaments amb biocides. (Les funcions de
responsable del contracte i responsable tècnic podran ser assumides per la mateixa persona).
Responsable del contracte: Serà la persona designada per l’empresa adjudicatària que actuarà
com a interlocutora amb l’ajuntament en el seguiment del desenvolupament del contracte i
prestació dels serveis.
Responsable tècnic: Haurà de tenir la capacitació i realitzar les funcions descrites en el Reial
Decret 830/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableix la normativa reguladora de la capacitació
per realitzar tractaments amb biocides.

El contractista emprarà el personal necessari quantitativament i qualificativament, que asseguri
una plantilla estable suficient per a cobrir la totalitat dels serveis d’acord amb els plans de treball
establerts per aquest plec, amb previsió respecte de la cobertura de les suplències per causa de
vacances, malaltia, etc.
El personal afectat pel servei objecte del present plec, dependrà directament i exclusivament del
contractista i només s’establiran les relacions jurídic-laborals amb ell.
Serà responsabilitat de l’adjudicatari, en la seva condició de patró, el compliment de la normativa
vigent en matèria laboral, assistencial i social.
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L’ajuntament i els seus serveis competents no mantindran relacions amb el personal, i les
qüestions que se’n plantegin les tractarà directament amb l’empresa adjudicatària.
En cap cas l’ajuntament o les persones jurídiques titulars dels centres de treball on intervinguin
seran responsables de les obligacions nascudes entre l’adjudicatari i el personal que realitzi els
serveis contractats.
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Aquests/es professionals hauran de poder acreditar la capacitació professional d’acord amb el
marc normatiu vigent durant tota la durada del contracte.
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Aplicadors: Hauran de tenir la capacitació i realitzar les funcions descrites en el Reial Decret
830/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableix la normativa reguladora de la capacitació per
realitzar tractaments amb biocides.

L’empresa disposarà dels mitjans i equips necessaris per a la correcta protecció de tots els seus
operaris.
El personal adjudicatari s’ajustarà a les següents normes:
a) Prestarà el servei en condicions de netedat personal i uniformitat. Tot el personal de l’empresa
contractada que treballi a l’interior o al voltant des centres de treball objecte d’aquest contracte,
ha de portar un uniforme que l’identifiqui com a personal de l’empresa adjudicatària.
b) Observarà una actitud correcta, tant evers als seus companys de treball com envers a tercers
(personal municipal, usuaris, etc)
c) Atendrà les indicacions dels representants municipals sempre que no excedeixin les seves
obligacions o impliquin desatenció o perjudici del seu encàrrec.
L’ajuntament té potestat per excloure de l’activitat a qualsevol integrant de l’equip de treball per
causa justificada, i prèvia audiència a l’empresa. Si es donés el cas, l’empresa adjudicatària
substituiria la baixa en un termini no superior a una setmana.
12. A Mitjans materials
Per l’execució del contracte l’adjudicatari s’obliga a assumir el cost i posar a disposició del servei
els següents mitjans:

L’adjudicatari no podrà constituir magatzems d’equips, materials o biocides en els centres de
treball de l’administració.
b) Vehicles: L’empresa adjudicatària disposarà de tants vehicles com siguin necessaris pel
desplaçament motoritzat. A més a més, els vehicles han d’estar adaptats al transport de biocides
i compliran la normativa d’aplicació vigent en la matèria.
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Els vehicles, en cap cas es constituiran en magatzem de l’empresa.
La separació entre la cabina del conductor i la zona de càrrega, serà tal que impedeixi
que qualsevol producte (sòlid, líquid o gasos) entri en contacte amb els ocupants del
mateix.
La zona de càrrega haurà de tenir la ventilació adient.
Els vehicles utilitzats per desenvolupar les actuacions de control de plagues han de portar
la identificació de l’empresa contractada.
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Els equips i materials necessaris per a la realització dels treballs i aplicació de biocides o
esquers formen part de l’actiu de l’adjudicatari i seran aportats per ell i no podrà exigir a
l’ajuntament despeses de transport, manteniment, reparació, reposició o nova adquisició per
consum, desgast o obsolescència.
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a) Materials, eines, productes, tecnologies de la informació i comunicació. El tipus i nombre
d’equips i materials oferts per l’empresa adjudicatària li han de permetre a portar a terme la
inspecció, la vigilància, el seguiment, el control de les mesures, la captura i l’eliminació de les
espècies objecte de control i l’aplicació de plaguicides mitjançant les tècniques adients a cada
cas.

c) Despeses de gestió i comunicació. Seran a càrrec de l’adjudicatari les despeses derivades de
la gestió del servei, treballs administratius i de comunicació telefònica així com l’equipament
informàtic o tècnic.
L’ajuntament assumirà el cost dels mitjans materials en els següents casos:


El lloguer de grua o mitjans per poder prestar serveis en lloc que d’altra manera serien
inaccessibles, exceptuant les actuacions per retirada de nius de vespa asiàtica, en les
que s’ha previst un preu unitari per actuacions en alçada. El pressupost serà acceptat
prèviament per l’ajuntament i l’adjudicatari haurà de fer les corresponents gestions per al
lloguer.



Treballs col·laterals de prevenció i correcció en la lluita contra plagues i activitats
connexes. Els treballs i materials que formin part de mesures preventives o correctives de
condicionament de l’equipament (treballs de paleta, instal·lació d’elements dissuasoris),
de la seva higiene (neteja domèstica), i de les seves instal·lacions (lampisteria) estaran a
càrrec de l’ajuntament.



Consum d’aigua i energia. L’ajuntament proporcionarà a l’adjudicatari sense càrrec,
sempre que en l’equipament a tractar hi hagi subministrament, l’aigua, l’enllumenat i
l’energia elèctrica que es requereixi per a l’execució de les actuacions contractades.

SERVEI D’ELIMINACIÓ I INACTIVACIÓ DE RUSCS DE VESPA ASIÀTICA EN ESPAIS
PÚBLICS (LOT 2)

En la prestació dels serveis s’haurà de seguir els següents criteris i metodologia:
5.1.B Criteris per a la selecció de les mesures de control
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Les mesures de control es triaran segons compleixin, per ordre, els següents criteris (ordenats
de més prioritari a menys)
1. La menys perillosa per la salut i seguretat humanes.
2. La que sigui més efectiva.
3. La que ofereix una millor relació cost/efectivitat
3. La que mitigui l’expansió de la vespa.
Entre les mesures de control es prioritzaran els mètodes físics, mecànics, biològics o
biorracionals, i en darrer terme, tractaments químics amb productes plaguicides.
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En interès de la salut de les persones, la protecció de la fauna i la flora i el respecte al medi
ambient, el control de plagues i les actuacions de desinsectació, desratització, desinfecció (en
endavant DDD) es portaran a terme d’acord amb els principis, concepte i metodologia de lluita
integrada i a les directrius recollides al Reglament Europeu 528/2012 sobre comercialització i
utilització de biocides, els reglaments d’execució corresponents i Reial Decret 830/2010 de
capacitació per realitzar tractaments amb biocides.
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5B. Forma de prestació dels serveis

5.2.B Criteris de selecció i aplicació dels biocides
Per als casos en què sigui necessari l’ús de mesures químiques, l’adjudicatari és compromet a
oferir per a l’execució del contracte resultant, qualsevol dels biocides per a ús ambiental i/o
indústria alimentària autoritzats, en cada moment, pel Departament de Salut, o òrgan competent,
del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, quedant exclosos aquells productes que es
trobin en fase de renovació.
En el moment d’escollir un biocida s’haurà de tenir en compte de manera conjunta una sèrie de
paràmetres com són: les característiques del lloc d’aplicació, elements concomitants (materials
de composició i presencia d’aliments, grups personals més susceptibles), el grau de perillositat i
el risc d’exposició, per determinar quina és l’opció que genera un menor risc mantenint
l’efectivitat davant la plaga. Per part de l’empresa adjudicatària s’adoptaran aquelles mesures de
tipus químic que:
a) Integrin la millor efectivitat i el menor risc per a les persones.
b) Millor s’adeqüin a les característiques del lloc d’aplicació.
c) Incloguin el plaguicida amb menor grau de perillositat possible.
d) Suposin un menor risc d’exposició per a les persones.
L’adjudicatari facilitarà a l’Ajuntament una còpia actualitzada dels registres dels biocides que
empra i la seva fitxa de seguretat.

5.3. B Forma de prestació del servei d’eliminació de ruscs de vespa asiàtica en espais
públics
El servei consistirà en la retirada dels nius de vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax) que
siguin indicats per l’ajuntament aplicant el protocol d’actuació elaborat per la Diputació de Girona.
La metodologia emprada per a cada actuació l’establirà l’ajuntament en funció de la localització
del niu, i podrà ser:
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a) Inactivació del niu mitjançant la injecció de biocida congelat a distància amb una
marcadora (pistola “paintball”). El niu es deixarà en el seu emplaçament. El personal
mínim per a l’execució del servei es de un (1) tècnic aplicador de nivell II. Aquesta serà la
metodologia a utilitzar preferentment.
b) Retirada del niu. Quan no sigui possible utilitzar la metodologia d’inactivació, es retirarà el
niu amb mètodes mecànics, aplicant prèviament el biocida. El personal mínim per a
l’execució del servei es de dos (2) tècnics aplicador de nivell II.

45 de 49
C. Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell (Girona)
Tel. 972 61 31 00 · ajuntament@palafrugell.cat · www.palafrugell.cat

Codi per a validació :B0HAI-B8KHB-PW9S7
Verificació :https://seu.palafrugell.cat
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 45/49.

Només quan no existeixin mesures de control alternatives s’utilitzaran insecticides tradicionals,
sempre en funció de les mesures de seguretat i precaució establertes en la metodologia de lluita
integrada. Tenint en compte que els organismes vius desenvolupen resistències, caldrà
considerar una rotació de productes o la utilització de mètodes alternatius que no produeixin
aquest efecte.
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Igualment, per als insecticides l’empresa adjudicatària ha de donar prioritat a l’ús de plaguicides
de tipus biorracional, que afecten a processos biològics específics d’artròpodes, i per tant
presenten en general menor risc per a les persones que els plaguicides tradicionals.

Sempre que sigui necessari l’adjudicatari haurà de coordinar-se amb la policia local i senyalitzar i
delimitar l’espai necessari per garantir la seguretat durant les intervencions.
Sempre que sigui necessari, al finalitzar una actuació, l’adjudicatari retirarà la senyalització
provisional (petits cartells plastificats o de cartró) que l’ajuntament hagi pogut instal·lar a les
proximitats d’un rusc per avisar a la població de la seva presència.
8.B Protocols de realització dels serveis
1. L’Ajuntament comunicarà la sol·licitud a l’adjudicatari indicant l’indret on es localitza el rusc i
les dades de contacte dels agents implicats o col·laboradors si s’escau.
2. Si s’escau, l’adjudicatari ampliarà la informació sobre el problema, posant-se en contacte amb
l’ajuntament o agents implicats que puguin aportar més informació sobre la incidència, i
programarà la data per fer l’actuació. En casos que degut a la mida del rusc, proximitat a espais
concorreguts es consideri que l’actuació és urgent, el temps per realitzar la intervenció no podrà
ser superior a les 24 hores després de rebre l’avís.

Localització de la intervenció
Tipus d’intervenció (eliminació o inactivació)
Identificació dels treballadors que han realitzat el tractament
Respecte el biocida utilitzat:
o Nom comercial del producte.
o Número del Registre de plaguicides de la Direcció General de Salut Pública i
Consum del Ministeri de Sanitat i Consum.
o Tècnica d'aplicació del producte.
o Data i hora d'inici i d'acabament de l'actuació.

9.B Calendari i horari
L’empresa adjudicatària haurà de prestar el servei amb continuïtat i regularitat donant resposta
als avisos que es produeixin durant el període de creixement dels nius secundaris.
L’execució del present contracte es realitzarà de forma ordinària de dilluns a divendres. La
prestació del servei d’actuacions puntuals de caràcter urgent es durà a terme també en caps de
setmana i festius si l’ajuntament ho requereix.
Les intervencions es realitzaran a primera hora del matí o al vespre, coincidint amb els horaris de
mínima activitat de les vespes.
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L’empresa adjudicatària haurà de tenir i facilitar un telèfon mòbil de contacte de 8h a 20h durant
tota la duració del contracte per atendre les urgències que es puguin produir.
10.B Condicions generals de coordinació i comunicació entre l’ajuntament i l’empresa
adjudicatària
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4. Elaboració d’un informe d’intervenció que es posarà a disposició de l’ajuntament durant les 72
hores posteriors a la realització del tractament, i que contindrà com a mínim la següent
informació:

Interlocutor i responsable del contracte. L’Àrea de Medi Ambient és la responsable de les
qüestions relatives a l’execució del contracte i en conseqüència l’interlocutora amb l’adjudicatari.
Reunions de seguiment. Es durant a terme les reunions que siguin necessàries per a garantir
implantació i el funcionament del servei. Les reunions de seguiment tindran una freqüència
mínima anual.
Canals de comunicació per a la notificació d’incidències per part de l’ajuntament. L’ajuntament
disposa d’un programari de gestió d’incidències, que serà el canal on registraran les sol·licituds
d’actuació no programades. Aquesta plataforma serà el mitjà de preferent de comunicació i
seguiment del desenvolupament de les actuacions. L’adjudicatari haurà d’utilitzar aquesta
plataforma per a registrar el tancament de les actuacions.
Eines per al dipòsit de documents i seguiment del desenvolupament del contracte per part de
l’adjudicatari. Sense tractar-se d’un requisit d’execució, es valora que l’adjudicatari disposi d’una
intranet o espai web protegit al qual doni accés a l’ajuntament i a on dipositi informació referent al
contracte:


Les habilitacions legals de l’empresa i els treballadors per al treball amb biocides.



Còpia actualitzada dels registres dels biocides que empra i la seva fitxa de seguretat.



Els informes d’intervenció resultants de l’execució del contracte.

11.B Mitjans personals

Responsable del contracte: Serà la persona designada per l’empresa adjudicatària que actuarà
com a interlocutora amb l’ajuntament en el seguiment del desenvolupament del contracte i
prestació dels serveis.
Responsable tècnic: Haurà de tenir la capacitació i realitzar les funcions descrites en el Reial
Decret 830/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableix la normativa reguladora de la capacitació
per realitzar tractaments amb biocides.
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Aplicador: Haurà de tenir la capacitació i realitzar les funcions descrites en el Reial Decret
830/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableix la normativa reguladora de la capacitació per
realitzar tractaments amb biocides.
Aquests/es professionals hauran de poder acreditar la capacitació professional d’acord amb el
marc normatiu vigent durant tota la durada del contracte.

47 de 49
C. Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell (Girona)
Tel. 972 61 31 00 · ajuntament@palafrugell.cat · www.palafrugell.cat

Codi per a validació :B0HAI-B8KHB-PW9S7
Verificació :https://seu.palafrugell.cat
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 47/49.

L’adjudicatari destinarà a la prestació del servei el següent nombre mínim de treballadors: 1
responsable del contracte, un responsable tècnic i 1 tècnic aplicador amb la capacitació
establerta per el Reial decret 830/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableix la normativa
reguladora de la capacitació per realitzar tractaments amb biocides. (Les funcions de
responsable del contracte i responsable tècnic podran ser assumides per la mateixa persona).
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L’empresa adjudicatària aportarà el personal necessari i suficient per a la realització del
contracte.

El contractista emprarà el personal necessari quantitativament i qualificativament, que asseguri
una plantilla estable suficient per a cobrir els serveis establerts per aquest plec, amb previsió
respecte de la cobertura de les suplències per causa de vacances, malaltia, etc.
El personal afectat pel servei objecte del present plec, dependrà directament i exclusivament del
contractista i només s’establiran les relacions jurídic-laborals amb ell.
Serà responsabilitat de l’adjudicatari, en la seva condició de patró, el compliment de la normativa
vigent en matèria laboral, assistencial i social.
L’ajuntament i els seus serveis competents no mantindran relacions amb el personal, i les
qüestions que se’n plantegin les tractarà directament amb l’empresa adjudicatària.
En cap cas l’ajuntament o les persones jurídiques titulars dels centres de treball on intervinguin
seran responsables de les obligacions nascudes entre l’adjudicatari i el personal que realitzi els
serveis contractats.
L’empresa disposarà dels mitjans i equips necessaris per a la correcta protecció de tots els seus
operaris.
El personal adjudicatari s’ajustarà a les següents normes:
a) Prestarà el servei en condicions de netedat personal i uniformitat. Tot el personal de l’empresa
contractada que treballi a l’interior o al voltant des centres de treball objecte d’aquest contracte,
ha de portar un uniforme que l’identifiqui com a personal de l’empresa adjudicatària.

L’Ajuntament té potestat per excloure de l’activitat a qualsevol integrant de l’equip de treball per
causa justificada, i prèvia audiència a l’empresa. Si es donés el cas, l’empresa adjudicatària
substituiria la baixa en un termini no superior a una setmana.
12.B Mitjans materials
Per l’execució del contracte l’adjudicatari s’obliga a assumir el cost i posar a disposició del servei
els següents mitjans:
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a) Materials, eines, productes, tecnologies de la informació i comunicació. El tipus i nombre
d’equips i materials oferts per l’empresa adjudicatària li han de permetre a portar a terme la
inspecció, la vigilància, el seguiment, el control de les mesures, la captura i l’eliminació de les
espècies objecte de control i l’aplicació de plaguicides mitjançant les tècniques adients a cada
cas.
Els equips i materials necessaris per a la realització dels treballs i aplicació de biocides o
esquers formen part de l’actiu de l’adjudicatari i seran aportats per ell i no podrà exigir a
l’Ajuntament despeses de transport, manteniment, reparació, reposició o nova adquisició per
consum, desgast o obsolescència.
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c) Atendrà les indicacions dels representants municipals sempre que no excedeixin les seves
obligacions o impliquin desatenció o perjudici del seu encàrrec.
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b) Observarà una actitud correcta, tant evers als seus companys de treball com envers a tercers
(personal municipal, usuaris, etc)

L’adjudicatari no podrà constituir magatzems d’equips, materials o biocides en els centres de
treball de l’Administració.
b) Vehicles: L’empresa adjudicatària disposarà de tants vehicles com siguin necessaris pel
desplaçament motoritzat. A més a més, els vehicles han d’estar adaptats al transport de biocides
i compliran la normativa d’aplicació vigent en la matèria.





Els vehicles, en cap cas es constituiran en magatzem de l’empresa.
La separació entre la cabina del conductor i la zona de càrrega, serà tal que impedeixi
que qualsevol producte (sòlid, líquid o gasos) entri en contacte amb els ocupants del
mateix.
La zona de càrrega haurà de tenir la ventilació adient.
Els vehicles utilitzats per desenvolupar les actuacions de control de plagues han de portar
la identificació de l’empresa contractada.

c) Despeses de gestió i comunicació. Seran a càrrec de l’adjudicatari les despeses derivades de
la gestió del servei, treballs administratius i de comunicació telefònica així com l’equipament
informàtic o tècnic.

Treballs col·laterals de prevenció i correcció en la lluita contra plagues i activitats
connexes. Els treballs i materials que formin part de mesures preventives o correctives de
condicionament de l’equipament (treballs de paleta, instal·lació d’elements dissuasoris),
de la seva higiene (neteja domèstica), i de les seves instal·lacions (lampisteria) estaran a
càrrec de l’Ajuntament.



Consum d’aigua i energia. L’Ajuntament proporcionarà a l’adjudicatari sense càrrec,
sempre que en l’equipament a tractar hi hagi subministrament, l’aigua, l’enllumenat i
l’energia elèctrica que es requereixi per a l’execució de les actuacions contractades.
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L’Ajuntament assumirá el cost dels mitjans materials en els següents casos:

