
 

 

PUNT. 2 - CONTRACTACIO – MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I HARMONITZAT   

DEL SERVEI PER AL TRACTAMENT DE LA MOSCA NEGRA I EL MOSQUIT TIGRE EN 

LÀMBIT TERRITORIAL DELS MUNCIPIS QUE S’HAN ADHERITA A ESTE SERVEI EN 

L’AMBIT  TERRITORIAL DEL CONSORCI DE LA RIBERA   

 

Vista la preocupació manifestada pels municipis en l`àmbit del Consorci de la Ribera pel risc que 

suposa per a la població  la manca de tractament sanitari adequat i global  de  la mosca negra i el 

mosquit tigre, 

 

Atès que la contractació vigent finalitza el proper dia 1 d’abril de 2018, i vist l’informe  tècnic de que 

es considera convenient continuar amb el tractament i que es  necessària una actuació conjunta dels 

municipis allò més ampla possible per ser efectiva,  procedeix iniciar un nou expedient de contractació 

del servei. 

 

Atès que es considera convenient  que una vegada redactat i aprovat el plec de condicions cal que es 

comunique als municipis per a l’adhesió al servei, i una vegada finalitzat el termini establert , 

s’incorpore al plec els municipis adherits amb la finalitat de continuar la tramitació de l’expedient 

 

Vist que el procediment adequat,  a la vista de les característiques del servei, segons el Text Refós de 

la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre, és el procediment harmonitzat, mitjançant diversos criteris, i que l’òrgan competent es la 

Junta General del Consorci 

 

 

PRIMER.- Aprovar l’inici de expedient de contractació de serveis  pel tractament de la mosca negra i 

el mosquit tigre mitjançant procediment obert, amb tramitació harmonitzada   en els municipis adherits 

a este servei dins de l’àmbit territorial del Consorci de la Ribera 

 

SEGON.- Aprovar el Plec de Clàusules Tècniques i Econòmiques i Administratives Particulars pel 

tractament de la mosca negra i el mosquit tigre que regirà el contracte de serveis amb un import de 

0,60 euros per habitant/any ( millorable a la baixa) i amb varios criteris d’adjudicació, que es farà 

efectiu al contractista adjudicatari per cadascun dels municipis adherits a esta contractació.  

 

TERCER.- Delegar en la Presidència,  per a incorporar en el plec els municipis adherits, una vegada 

finalitze el termini establert , amb la finalitat de continuar la tramitació de l’expedient  

 

QUART.-. Publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Europea i en el Perfil de contractant  del 

Consorci de la Ribera i de les Mancomunitats de la Ribera Alta i Baixa  l’anunci de convocatòria de la 

licitació del contracte,   per a la presentació d’ofertes pels licitadors interessats 

 

 CINQUÈ.- Delegar en la Presidència  perquè, a la vista de les ofertes presentades i dels informes 

tècnics pertinents,  efectue l'adjudicació de la contractació a l’oferta mès avantatjosa,  atenent els 

criteris establerts en els plecs de condicions, donant compte al consell executiu i Junta General del 

consorci de la Ribera 

 


