PETICIÓ D'OFERTA PER AL CONTRACTE MENOR D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER
REALITZAR L'ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC I MODIFICACIÓ DE L’ESBORRANY DEL
PLA DIRECTOR SECTORIAL DE PEDRERES DE MENORCA.
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L'objecte principal del servei es l'assistència tècnica per realitzar l'estudi ambiental estratègic del
Pla Director Sectorial de Pedreres de Menorca.
2. TASQUES I CARACTERÍSTIQUES A DESENVOLUPAR EN EL SERVEI

1.

Anàlisi del document d'abast emès per la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears
en data 23 d’abril de 2020 corresponent a la fase de consultes prevista a l’article 19 de la llei
21/2013, de 9 de desembre d’avaluació ambiental.
2.
Elaboració de l’estudi ambiental estratègic que contingui els aspectes que determina la llei i
en concret:
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Incloure un apartat específic on s’analitzaran les interaccions del PDSPM amb els
principals instruments de planificació (estratègies, plans i programes) sectorials i territorials
(europeus, estatals, autonòmics, insulars i locals), així com el Pla d'acció de la Reserva de
Biosfera de Menorca.
Incloure, ampliar i desenvolupar la identificació dels impactes del pla i l’aplicació de
mesures preventives i correctores dels següents aspectes ambientals: hidrologia
subterrània i superficial (torrents i barrancs), qualitat de l’aire i possible afectació a la
població, hàbitats i fauna i flora, transport i mobilitat, riscos (incendis, erosió,
esllavissament, inundació, vulnerabilitat aqüífers) i canvi climàtic
Incloure un apartat específic amb la identificació i l’afectació per les pedreres actives sobre
els hàbitats d’interès comunitari definits per la Directiva d’hàbitats i les espècies protegides
i es grafiarà a la cartografia. També s’identificaran les espècies protegides incloses en el
Catàleg d’espècies amenaçades estatal i de les Illes Balears.
Contemplar una programació de les actuacions a desenvolupar i proposar les mesures
(preventives, correctores o compensatòries) que escaiguin per tal de minimitzar l’impacte
del pla sobre el medi.
Incloure una referència a la integració paisatgística i al compliment de les normes en
matèria paisatgística que preveu la legislació territorial i urbanística.
Incloure un apartat específíc “Programa de vigilància ambiental” (PVA) que inclourà uns
objectius, una descripció de seguiment del PDSPM, les persones responsables de la seva
aplicació, el contingut dels informes a redactar i periodicitat, indicadors de seguiment
ambiental per als impactes i aspectes ambientals i procediment de reformulació de
mesures preventives i correctores en cas de desviament dels objectius establerts
Incloure un apartat específic per a l’avaluació de repercussions en espais de Xarxa Natura,
segons l’article 39.2 de la LECO, Llei 9/2018,
Incloure mesures protectores, correctores i compensatòries per reduir els impactes
ambientals

3.
Modificació Esborrany Pla Director de Pedreres (que es facilitarà per part del Consell
Insular de Menorca) en base a les determinacions que es desprenguin del document ambiental
estratègic.
• Incloure una visió global del fluxe de materials generats en les pedreres així com dels
materials necessaris per a la seva restauració
• Definició dels annexos tal com consta en el Pla Director Sectorial de Pedreres de les
Balears, distribuïts en pedreres actives, inactives i etnològiques

•
•
•
•

Aprofundir en l’estudi sobre les necessitats reals i la previsió de la demanda dels materials
a partir d’índexs del sector de la construcció i estadístiques per establir unes previsions
dels materials que es preveu extreure durant la vigència del pla.
Incloure uns criteris i principis bàsics de la restauració i reutilització per altres usos de les
pedreres, amb la finalitat de garantir la integració paisatgística i minimitzar l’impacte al final
de la vida útil de les pedreres.
Incloure la cartografia dels riscos exteriors que els puguin afectar (risc sísmic, risc
meteorològic, risc d’inundacions)
Valorar la relació del PDSPM amb els instruments d’ordenació (art. 14 LOT) i la seva
vinculació amb els instruments de planejament urbanístic

La cartografia del PDSPM s'elaborarà en un format que permeti la seva incorporació al IDE
Menorca i al IDE Illes Balears
3. CALENDARI D'EXECUCIÓ DEL SERVEI
El servei s'iniciarà des del moment de l’adjudicació, amb una reunió de coordinació amb els
tècnics del Consell Insular de Menorca i finalitzarà com màxim el 30 de juny de 2021.
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4. ÀMBIT D'ACTUACIÓ
L'àmbit d'actuació inclou tota l'illa de Menorca.
5. PRESSUPOST
El pressupost del contracte menor de serveis tindrà un cost màxim de 17.500 euros (IVA Inclòs),
amb la possibilitat de realitzar un pagament parcial del 30% i prèvia justificació d'haver realitzat
part del treball i un darrer pagament del 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 30 d'octubre de 2020.
6. 2. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AMB L'OFERTA
Els documents que s’hauran d'aportar amb la presentació de l’oferta 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'ofertant 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.
e) Oferta econòmica del servei.
Els apartats b) i c) es poden presentar unificades en un sol document, sempre i quan

s’especifiquin de forma clara els apartats.
6.3. FORMAT DE PRESENTACIÓ D'OFERTES
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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.
Les ofertes es presentaran amb la indicació "Assistència tècnica per l'elaboració del estudi
ambiental estratègic i modificació del esborrany del Pla de Pedreres de Menorca” 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 totes les propostes rebudes i valorar-les segons els criteris
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 a 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.
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El director insular de Medi Ambient

Esteve Barceló Marquès

Signat a Maó, a la data de la signatura electrònica

Esteve Barceló Marquès
13/10/2020 13:51:28
Signatura electrònica

