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EXPDT. C. 02/2016 
CONTRACTE DE SERVEIS 

 “ASSESSORAMENT TÈCNIC EN MEDI AMBIENT”,  
PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT i TRAMITACIÓ ORDINÀRIA 

 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 

1. Objecte del contracte 
 

L’objecte d’aquest contracte és l’assessorament tècnic en medi ambient que consisteix en realitzar les 

tasques de control i seguiment de la Recollida selectiva de residus, que la Mancomunitat des Raiguer 

gestiona per a nou municipis, així com l’assessorament a la Mancomunitat i als ajuntaments que 

conformen la mateixa, en els temes medi ambientals o relacionats amb aquests que així se li requereixin.  

 

 

2. Àmbit territorial 
 

L’àmbit d’aquest servei és el que engloba els nou municipis que tenen el servei de recollida selectiva de la 

Mancomunitat des Raiguer: Alaró, Binissalem, Búger, Campanet, Consell, Lloseta, Mancor de la Vall, Santa 

Maria del Camí i Selva. 

 

 
3. Responsabilitat del servei 
 

L’adjudicatari. 

 

 

4. Detall de feines a realitzar 
 

Les tasques tècniques a realitzar en aquest servei són :  

- El control i seguiment a l’empresa concessionària de la recollida selectiva de residus, amb tots els 

aspectes inclosos en el contracte de gestió vigent. 

- Suport als municipis beneficiaris del servei en aquelles qüestions de la recollida selectiva per a la que sigui 

sol·licitada, com la tramitació i gestió de les queixes del usuaris, suport en la gestió dels parcs i punts 

verds, etc. 

- Assistència i assessorament a les Comissions de Medi ambient de la corporació. 

- Coordinació amb el tècnic de campanya en l’execució de les campanyes anuals de comunicació i 

informació als usuaris. 

- Confecció de plecs tècnics de contractació administrativa, que es puguin sol·licitar dins l’àrea de medi 

ambient, a requeriment de la pròpia mancomunitat o bé dels ajuntaments del citat àmbit territorial. 

- Elaboració dels projectes i seguiment, de les convocatòries d’ajuts a les que, els ajuntaments directament, 

o bé a través de la Mancomunitat, s’hi puguin adherir referents a medi ambient. 

- Coordinació amb els tècnics del departament de Gestió de residus del Consell de Mallorca, amb TIRME, i 

amb altres gestors autoritzats de residus. 

- Assessorament i emissió d’informes per la Mancomunitat en els temes medi ambientals que es 

requereixin.  
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5. Dependència Orgànica. 
 

L’adjudicatari, actuarà baix de les directrius i supervisió de la Presidenta i la Gerent de la corporació. 

 

 

6. Horari. 
 

El servei es prestarà amb una dedicació mínima de 35 hores setmanals. L’horari es determinarà de comú 

acord de manera que faciliti tant la realització de les feines encomanades com la pròpia gestió 

professional del contractista.     

 

 

Binissalem, 23 de juny de 2016 
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