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   EXPDT. C. 03/2016 
CONTRACTE DE SERVEIS 

 “ASSESSORAMENT TÈCNIC EN CAMPANYA DE COMUNICACIÓ MEDIAMBIENTAL”,  
PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT i TRAMITACIÓ URGENT 

 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 

 

1. Objecte del contracte 
 

L’objecte del contracte és la realització del servei d’Assessorament tècnic en campanya de comunicació 

mediambiental, i un seguiment per a la millora continua de la recollida selectiva, mitjançant la coordinació 

i execució de campanyes de sensibilització i educació ambiental; 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. La Mancomunitat des Raiguer implementa anualment mesures que 

procuren l’eficiència de recollida selectiva mitjançant actuacions comunicatives, bé de manera conjunta  

bé individualitzada; per als diferents municipis que tenen mancomunat el servei de recollida selectiva. 

 

2. Àmbit territorial 
 

L’àmbit d’aquest servei és el que engloba els nou municipis de la Mancomunitat des Raiguer que tenen el 

servei de recollida selectiva mancomunat: 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 :  

- Planificació, coordinació i realització de la campanya de comunicació de totes les fases 

d’implementació de les mesures a adoptar per part de la Mancomunitat des Raiguer en cada cas. 

- Planificació, coordinació i realització de la campanya de comunicació dels canvis de calendari de 

recollida als municipis que ho implementin.  

- Control , seguiment i avaluació de les activitats realitzades en les campanyes de comunicació. 

- Coordinació de les actuacions amb el tècnic de medi ambient. 

- Elaborar un pla d’educació ambiental per a les escoles i altres entitats dels municipis de la 

Mancomunitat des Raiguer. 

- Col·laborar amb les entitats, empreses i comerços del municipi aportant informació, formació i 

recursos per a la millora del reciclatge. 

- Coordinació de la campanya anual de comunicació i informació als usuaris.  

- Formació als educadors ambientals que hagin donar suport a les campanyes que es puguin dur a 

terme. 

- Elaborar i executar un pla de millora contínua de la qualitat de les fraccions reciclables. 

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



 

 2/2 

 

 

 

 

5. Dependència Orgànica. 
 

L’adjudicatari, actuarà baix de les directrius i supervisió del President 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.     
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