PETICIÓ D'OFERTA PER AL CONTRACTE MENOR D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER
REALITZAR UNA AUDITORIA AMBIENTAL PER DETERMINAR L'ESTAT DE CONSERVACIÓ
DELS HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI PRESENTS A L'ENTORN DE L'ÀREA
DE GESTIÓ DE RESIDUS DE MILÀ .
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L'objecte principal del servei es l'assistència tècnica per realitzar una auditoria ambiental per
determinar l'estat de conservació i analitzar l'efectivitat de les mesures preventives i correctores
aplicades per evitar o reduir les repercussions ambientals dels hàbitats i espècies d'interès
comunitari presents a l'entorn de l'àrea de gestió de residus de Milà en els termes prevists a
l'article 52 del Pla director sectorial de prevenció i gestió de residus no perillosos de Menorca
2019-2025 publicat en data 27 de juny de 2020 al BOIB.
2. TASQUES I CARACTERÍSTIQUES A DESENVOLUPAR EN EL SERVEI
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1.

Anàlisi mitjançant prospecció de camp i entrevistes als gestors de l'aplicació o no de les
mesures correctores previstes a l'annex IV del Pla Director Sectorial de prevenció i gestió de
residus no perillosos de Menorca. Calendarització de previsió d'execució, anàlisis de causes i
condicionants en els casos de no aplicació.

2.

Avaluació de l'efectivitat de les mesures correctores quant a l'estat de conservació de les
espècies d'interès comunitari, en concret :
• Prospecció fauna vertebrada terrestre en especial Testudo hermani abans inici obres.
• Protecció rases i síquies obertes.
• Tintat grans finestres per evitar col·lisions aus.
• Protecció esteses elèctriques per evitar col·lisions aus.
• Senyaítica accessos.
• Compliment reglament protecció medi nocturn de Menorca.
• Manteniment menjadora de milans al Parc Natural de s'Albufera des Grau.
• Mostrejos periòdics detecció casos de fauna ferida o morta a les instal·lacions i
determinació de possibles causes.
• Restauració Hàbitats Interès Comunitari 5330 (brolles termomediterrànies) i 9320
(ullastrars) en la revegetació de l'Àrea de gestió de Residus de Milà.
• Gestió i control d'espècies invasores, en especial Thynchophorus ferrugineus i Arundo
donax.
• Evitar dispersió de pols en obres.
• Cobriment dels vehicles circulants.
• Eliminació residus lleugers fora del recinte.
• Tractaments vegetació perimetral entorn Milà per prevenció incendis.
• Instal·lació enreixat bassa pluvials per prevenir dispersió residus lleugers.
• Execució Programa Vigilància Ambiental del projecte de millora de les plantes de
tractament.
• Execució mesures previstes Pla de Gestió natura 2000 de la costa Est de Menorca que
afectin a la zona.

3.

Seguiment Hàbitats i Espècies d'Interès Comunitari de la zona de l'Àrea de Gestió de
Residus Milà i un entorn de 500 metres al voltant del mateix. Per l'avaluació de l'estat de
conservació es faran servir metodologies estandarditzades i compatibles amb les avaluacions
realitzades en els instruments de gestió de xarxa natura 2000.

4.

Seguiment estat conservació hàbitats i espècies associats als torrents de Binillautí i
Binissermenya.
5.
Seguiment estat conservació hàbitats i espècies associats a les basses temporals incloses
en el LIC, en concret Bassa de sa Mesquida, Bassa Plana de Binissermenya...
6.

Elaboració memòria de resultats.

7.
Elaboració proposta seguiment pel període de vigència del Pla Director Sectorial de
prevenció i gestió dels residus no perillosos de Menorca (2025) que inclogui la metodologia
concreta d'obtenció de dades, fonts d'informació i punts de mostreig en coherència amb els
instruments de planificació de xarxa natura 2000 i el pla de seguiment ambiental de l'Àrea de
gestió de Residus de Milà.
3. CALENDARI D'EXECUCIÓ DEL SERVEI
El servei s'iniciarà des del moment d'adjudicació amb una reunió de coordinació amb els tècnics
del Consell Insular de Menorca fins a un termini màxim del 15 de maig de 2021.
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4. ÀMBIT D'ACTUACIÓ
L'àmbit d'actuació inclou l'entorn de l'Àrea de Gestió de Residus de Milà grafiada en el plànol 9 del
Pla Director Sectorial de prevenció i gestió de residus no perillosos de Menorca publicat en el BOIB núm.
115 de 27 de juny de 2020

5. PRESSUPOST
El pressupost del contracte menor de serveis tindrà un cost màxim de 12.500 euros (IVA Inclòs)
amb la possibilitat de realitzar un pagament parcial del 30% abans del 30 de novembre de 2020 i
prèvia justificació d'haver realitzat part del treball i el darrer pagament de 70 % a la finalització del
contracte.
6. PRESENTACIÓ D'OFERTES
6.1. TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES
Els interessats podran presentar la seva oferta fins el 21 de setembre de 2020.
6. 2. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AMB L'OFERTA
Els documents que hauran d'aportar-se amb la presentació d'ofertes seran els següents:
a) Solvència tècnica i experiència: Currículum de la persona concreta o equip de persones que
assumirà el servei on s'especifiqui de forma clara la titulació de l'oferent, així com els aspectes que
permetin valorar el coneixement del tema a desenvolupar i del territori. S'especificaran les tasques
realitzades anteriorment directament relacionades amb el servei.
b) Proposta metodològica de treball: Document tècnic on s’especifiqui la metodologia concreta que
es farà servir per desenvolupar cada punt de l’apartat 2 de la present oferta.
c) Propostes de millora: Document tècnic on s’especifiqui les propostes de millora respecte a
l’apartat 2 de la present oferta.

d) Oferta econòmica del servei.
Els apartats b) i c) es poden presentar unificades en un sol document, sempre hi quan
s’especifiquin de forma clara els apartats.
6.3. FORMAT DE PRESENTACIÓ D'OFERTES
La difusió d'aquesta oferta es realitzarà mitjançant el tauler d'anuncis del web del CIM.
Les empreses o equips professionals interessats poden presentar la seva proposta a la Direcció
Insular de Medi Ambient del Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera del Consell
Insular de Menorca.
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Les ofertes es presentaran amb la indicació "Assistència tècnica per realitzar una auditoria
ambiental per determinar l'estat de conservació dels hàbitats i espècies d'interès comunitari
presents a l'entorn de l'àrea de gestió de residus de Milà» d’acord amb les indicacions següents:
a) Per mitjans electrònics, per als subjectes legalment prevists d'acord amb allò establert en l'art.
14.1 i 2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, al registre electrònic del Consell Insular de Menorca (www.cime.es) o a
qualsevol altre registre electrònic dels establerts en l'art. 16.4 de l'esmentada Llei 39/2015.
b) També les poden presentar presencialment, d'acord amb allò establert en l'art. 14.1 de la Llei
39/2015, les persones físiques (per tal de preservar el dret de comunicar-se amb l'Administració
pública també per mitjans no electrònics) en el registre electrònic del Consell Insular de Menorca
(a la seu del CIM de Maó i a les oficines administratives de Ciutadella) o a qualsevol altre registre i
lloc dels establerts en l'article 16.4 de l'esmentada Llei 39/2015.
Si algun dels subjectes obligats als quals fa referència l’art. 14, apartats 2 i 3 de l’LPACAP,
presenta l’oferta presencialment se’l requerirà perquè l’esmeni mitjançant la seva presentació
electrònica. A aquests efectes, i d’acord amb allò establert en l’article 68.4 de la mateixa llei, es
considerarà com a data de presentació de l’oferta aquella en què hagi tingut lloc l’esmena.
7. PROCEDIMENT PER A L'ADJUDICACIÓ DE L'OFERTA DE SERVEIS
Una vegada passat el termini per presentar ofertes, la mesa de selecció del Consell Insular de
Menorca es reunirà per obrir tots els sobres rebuts i valorar totes les ofertes segons els criteris de
valoració següents :
CONCEPTE

PUNTUACIÓ

Solvència tècnica i experiència

Fins a 20 punts

Proposta metodològica de treball

Fins a 50 punts

Propostes de millora

Fins a 10 punts

Oferta més econòmica

Fins a 20 punts

Total punts

Fins a 100 punts

El Consell Insular de Menorca podrà demanar documentació addicional en cas de considerar que
és necessària per la seva valoració.

El càlcul de l'oferta més econòmica es realitzarà de manera que es donarà la màxima puntuació
(20 punts) a l'oferta presentada més avantatjosa econòmicament. Posteriorment, de manera
proporcional es repartiran els punts a la resta d'ofertes.
En cas que cap proposta arribi als 50 punts es podrà considerar desert el servei.
Una vegada valorades les ofertes i seleccionada l'oferta amb major puntuació, es procedirà a
comunicar els resultats d'aquesta valoració a totes les empreses presentades, via correu
electrònic.
Per a més informació sobre aquesta oferta es pot fer mitjançant el telèfon 971356251 o l'adreça
electrònica: reserva.biosfera@cime.es

El director insular de Medi Ambient
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Esteve Barceló Marquès

Signat a Maó a la data de la signatura electrónica.

Esteve Barceló Marquès
04/09/2020 14:39:40
Signatura electrònica

