ANNEX VII
MAH-2019-0308

INFORME PREVI JUSTIFICATIU PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ
DE LES ESTACIONS D’ANELLAMENT MUNICIPAL DE LLEIDA MITJANÇANT
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER RAONS TÈCNIQUES
1.

JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT:

L’Ajuntament de Lleida gestiona els espais naturals del municipi, entre els quals, el Parc de
la Mitjana i els Aiguamolls de Rufea, realitza estudis i seguiments periòdics per controlar els
paràmetres ecològics dels dos espais naturals i fa un seguiment de l’evolució de la seva
biodiversitat. En aquest marc, es considera d’interès la realització d’estudis de seguiment
de l’avifauna, tant al Parc de la Mitjana com als Aiguamolls de Rufea, mitjançant
l’anellament, per tal d’augmentar el coneixement de l’ornitofauna i integrar els treballs de
recerca amb les activitats d’educació ambiental que es realitzen, així com fer un seguiment
dels efectes de les mesures de gestió sobre la biodiversitat dels espais naturals.
Les tècniques d’anellament són complexes i delicades, per poder garantir que siguin el més
inofensives possibles per als ocells. Per requeriment legal, l’anellament d’ocells només es
pot dur a terme per personal amb disposició del permís d’anellador.
Hi ha uns estàndards força estrictes de formació d’anelladors, que han de complir uns
requisits de coneixements teòrics, però també unes determinades condicions de treball de
camp i de contacte amb anelladors en actiu, d’aquí també l’interès de disposar al municipi
d’estacions permanents d’anellament.

2.

OBJECTE DEL CONTRACTE:

L’objecte del contracte és la gestió de les estacions d’anellament d’ocells municipals durant
el 2019, el que suposa:
-

La realització d’una campanya anual d’anellament (amb 1 anellament al mes) per
conèixer l’avifauna del Parc de la Mitjana i els Aiguamolls de Rufea i les seves
dinàmiques poblacionals i fenològiques al llarg de tot el cicle anual , identificar els valors
avifaunístics més importants dels espais naturals i obtenir informació sobre l’avifauna
local d’interès per a la gestió.

-

Per això, cal aportar un equip científic format per un mínim d’un anellador expert i un
d’auxiliar que també acollirà la realització d’activitats d’educació ambiental paral·leles a
l’anellament i presentarà al Departament de Medi Ambient i Horta una memòria amb els
resultats obtinguts. També es tutoraran projectes de recerca d’estudiants de batxillerat o
universitat que tractin sobre l’anellament d’ocells a la Mitjana o als Aiguamolls de Rufea.

-

Les campanyes d’anellament es podran integrar dins dels programes d’Ecoactivitats i
d’educació ambiental municipal per tal que formin part de les pràctiques dels interessats
en obtenir el títol d’anellador auxiliar o anellador expert així com les visites a l’estació
d’anellament pels ciutadans interessats a conèixer la metodologia de recerca, i s’oferirà
als centres educatius projectes de recerca d’estudiants de batxillerat o universitat que
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tractin sobre l’anellament d’ocells a la Mitjana o a Rufea. Per tal de facilitat l’assistència,
les sessions d’anellament es programaran preferentment en cap de setmana.
El Parc de la Mitjana i els Aiguamolls de Rufea, podran d’acollir la realització d’accions
formatives sobre anellament d’ocells o ornitologia en general organitzades pels gestors
de les estacions d’anellament.

-

3.

DATA D’INICI PREVISTA DEL CONTRACTE:

1 de juliol de 2019

4.

DURADA DEL CONTRACTE:

1 any + 3 pròrrogues

5.

PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ:


DESGLOSSAMENT EN LOTS:

NÚMERO
LOT

RESERVAT
A
CENTRES
ESPECIALS DE
TREBALL
(SI/NO)

1

6.

DESCRIPCIÓ

Gestió de les
estacions
d’anellaments
municipals

IMPORT
SENSE IVA

IVA

1.652,89 €

347,11€

(21 %)

IMPORT IVA
INCLÒS

2.000 €

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:
(1 any de contracte + pròrrogues, sense IVA)
El valor estimat del contracte és 6.611,56 €.

7.

MODEL DE PRESENTACIÓ D’OFERTES ECONÒMIQUES
 Imports: Base, IVA, Total

8.

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA:

A càrrec de la partida 12170022699.
9.

CRITERIS DE VALORACIÓ
No correspon atès que es tracta d’un procediment negociat sense publicitat per raons
tècniques d’acord amb l’article 168.2 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic

10. ASPECTES OBJECTE DE NEGOCIACIÓ
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No correspon atès que es tracta d’un procediment negociat sense publicitat per raons
tècniques d’acord amb l’article 168.2 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic

11. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA I SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL:
No correspon atès que es tracta d’un procediment negociat sense publicitat per raons
tècniques d’acord amb l’article 168.2 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic

12. SUBROGACIÓ PERSONAL:
X No
 Sí (adjuntar relació elaborada per l’empresa, segons model Annex X)
13. TRAMITACIÓ SOL·LICITADA: ADJUDICACIÓ DIRECTA
JUSTIFICACIÓ ADJUDICACIÓ DIRECTA
La obtenció d’informació sobre l’avifauna dels espais naturals, i en concret, sobre les
dinàmiques poblacionals i fenològica, passa per la instal·lació d’una estació d’anellament
que reculli informació al llarg del temps. La realització d’aquesta tasca requereix
coneixements tècnics i científics especialitzats, així com disposar de personal amb formació
i permís d’anellador, i una àmplia disponibilitat de temps.
L'Institut Català d'Ornitologia (ICO) és una associació que es dedica a l’estudi i seguiment
dels ocells i els seus hàbitats amb l’objectiu d’obtenir informació sòlida i imparcial que
contribueixi significativament en les polítiques de conservació de la biodiversitat. Des del
1975, l’ICO és l’entitat de referència a Catalunya pel que fa al desenvolupament de
projectes de seguiment i avaluació de l’avifauna catalana i de l’anellament d’ocells.
A Catalunya l'anellament d’ocells està organitzat per l'Oficina Catalana d'Anellament (OCA)
de l'ICO, que disposa d'uns 200 anelladors experts que anellen al voltant de 70.000 ocells
cada any.
L’OCA és l’òrgan intern de l’Institut Català d’Ornitologia encarregat de la gestió i
desenvolupament de l’anellament científic d’ocells a Catalunya, per delegació de la
Generalitat de Catalunya segons la legislació vigent.
Així, l’ICO, té entre les seves tasques:






Gestionar l’anellament científic d’ocells a Catalunya
Vetllar per l’acompliment de normatives referents a la pràctica de l’anellament.
Establir els estàndards de treball que han de seguir tots els anelladors.
Decidir sobre les peticions de permisos i marcatges especials relacionats amb la
pràctica de l’anellament.
Establir el sistema d’accés a les diferents categories d’anellador, així com el nivell de
les diferents proves.
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14. RESPONSABLE DEL CONTRACTE: Pietat Pizarro Gonzàlez
15. TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES: 15 dies naturals.

16. ALTRES ASPECTES A CONSIDERAR:
D’acord amb l’art. 108 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, la garantía definitiva del
contracte es constituirá mitjançant retenció en el preu.
El pagament de factures serà semestral.

PROPOSTA:
Iniciar la licitació per la contractació del servei gestió de les estacions d’anellament d’ocells
municipals de Lleida per un import màxim de: 1.652,89 € + 347,11 € d’IVA (Total: 2.000 €) i pel
període de 1 de juliol de 2019 fins a 30 de juny de 2020, mitjançant procediment negociat
sense publicitat per raons tècniques amb l’entitat ASSOCIACIÓ INSTITUT CATALÀ D’ORNITOLOGIA
amb CIF G58804055.

Lleida,

Pietat Pizarro digitalmente por
Gonzàlez - DNI Pietat Pizarro
Gonzàlez - DNI
36520850R
36520850R (TCAT)
Fecha: 2019.05.20
(TCAT)

CPISR-1
C Esther
Fanlo
Grasa

Pietat Pizarro Gonzàlez
Tècnica de Medi Ambient

Esther Fanlo Grasa
Coordinadora de Sostenibilitat

Firmado

10:55:45 +02'00'
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Firmado
digitalmente por
CPISR-1 C Esther
Fanlo Grasa
Fecha:
2019.05.20
11:52:07 +02'00'

