Medi Ambient i Serveis Urbans

ENCÀRREC A MITJÀ PROPI, DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA A L’INSTITUT D’ESTUDIS
REGIONALS I METROPOLITANS DE BARCELONA (IERMB), PER REALITZAR EL SEGUIMENT DE
LES POBLACIONS DE PAPALLONES AMB CIÈNCIA CIUTADANA I PUBLICAR ELS RESULTATS
DE L’ESTUDI QUE SE’N DERIVI

ANTEDECENTS

I. L’IERMB és un consorci de dret públic i de caràcter local i finalitats d’interès general adscrit a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, que té per objecte la promoció d'estudis, activitats de recerca i de
formació en els temes urbans i metropolitans que configuren les diverses realitats de les ciutats de
l’àrea i regió metropolitana de Barcelona. L’IERMB està integrat per l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, juntament amb altres
entitats consorciades com la Cambra Oficial de Comerç, Industria i Navegació de Barcelona, la
Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya.
II. L’IERMB vertebra la seva activitat a partir de set àrees temàtiques de recerca, sent una d’elles
l’ecologia i territori. I disposa també de cinc serveis transversals que ofereixen suport a la recerca:
cartografia; estadística; informàtica; treball de camp i suport a la recerca; i gestió i recursos humans.
L’Institut desenvolupa també el Sistema d’Indicadors Metropolitans de Barcelona (SIMBA) i la Base
Cartogràfica d’Equipaments de l’àrea metropolitana de Barcelona. L’IERMB participa en diverses
xarxes internacionals de recerca.
L’IERMB està compromès amb la difusió dels processos i els resultats de la recerca. La difusió
s’articula per mitjà de: a) les publicacions estables de l’Institut (revista Papers, Anuari Metropolità,
AMB en Xifres, Butlletí elèctronic); b) els espais i eines de debat (Espai Metròpoli, Quaderns de
l’Espai Metròpoli, Working Papers de l’IERMB); c) el servei de documentació (centre de
documentació, butlletins del centre de documentació i repositori de recursos digitals).
III. La Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans impulsa l’Observatori de papallones a la ciutat de
Barcelona.
IV. Les papallones diürnes o ropalòcers són un component de la biodiversitat urbana especialment
interessants a estudiar per múltiples raons. En primer lloc per la seva sensibilitat extrema a diversos
components del canvi global, com ara el canvi en les cobertes del sòl o l’escalfament climàtic
(Stefanescu et al. 2004; Devictor et al 2012; Melero et al. 2016). També, perquè es tracta d’un grup
relativament fàcil d’identificar i analitzar i que compta amb una comunitat d’afeccionats relativament
nombrosa que, a Catalunya, es concreta en el Catalan Butterfly Monitoring Scheme (CBMS;
www.catalanbms.org) amb més de 150 transsectes de seguiment distribuïts pel territori. En tercer
lloc, perquè presenten una gran diversitat funcional, relativa per exemple al grau d’especialisme
tròfic, o a la capacitat de dispersió. I, finalment, perquè amb accions relativament senzilles es poden
aconseguir millores remarcables en llur conservació en entorns urbans, com s’observa als diversos
jardins de papallones construïts a la ciutat i a l’àrea metropolitana de Barcelona.
V. Des de l’any 2017 la Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans de l’Ajuntament de Barcelona, ha
impulsat diversos treballs d’anàlisi i modelització del funcionament de les poblacions de papallones
en relació amb els atributs (qualitat, mida, distribució espacial) dels espais verds (Melero et al. 2017
i 2018a, b). Aquests primers estudis han estat fonamentalment teòrics i basats en espècies tipus,
atès que la informació sobre la biodiversitat de papallones a la ciutat era, fins fa poc, molt limitada
(només existeixen dos transsectes del CBMS a la ciutat, situats en espais relativament poc
representatius dels parcs i jardins urbans com és ara la muntanya de Montjuïc i el parc dels Tres
Turons). Aquesta situació va canviar el 2018, amb la posada en marxa de l’uBMS: l’Observatori
ciutadà de papallones urbanes (ubms.creaf.cat). Es tracta d’un projecte de ciència ciutadana
encaminat a establir una xarxa de transsectes per al seguiment periòdic de les poblacions de
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papallones en jardins urbans, que es desenvolupa de forma simultània a les ciutats de Barcelona i
Madrid. Al seu primer any (2018) l’uBMS va ser finançat per la Fundación Biodiversidad (Ministerio
para la Transición Ecológica), en una iniciativa del CREAF en col·laboració amb el Museu de
Granollers, la Universitat Complutense de Madrid i la Universitat Autònoma de Madrid. Aquest
projecte va tenir el suport de la Universitat Complutense de Madrid), els programes de seguiment de
papallones català (CBMS) i espanyol (BMS España), i el projecte europeu Butterfly Conservation
Europe. En el cas de Barcelona, l’any 2019 va comptar amb el suport de l’ajuntament de la ciutat.
VI. L’IERMB reuneix tots els requisits per a ser considerada mitjà propi personificat de l’Ajuntament de
Barcelona, als efectes del previst a l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
dels sector públic (en endavant, LCSP) i a l’article 12 de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer,
sobre contractació pública, en la mesura que l’Ajuntament de Barcelona ostenta respecte de
l’IERMB un control (conjuntament amb altres entitats) anàleg al que exerceix sobre els seus propis
serveis, tal com es reconeix expressament en l’article 14.4 dels seus estatuts, de conformitat amb
l’última modificació, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 9 de juliol de 2014.
VII.
L’IERMB realitza la part essencial de la seva activitat per a entitats respecte de les quals
ostenta la condició de mitjà propi i no existeix participació directa de capital privat.
VIII. L’encàrrec, formulat de conformitat amb l’establert a l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, no té la consideració de contracte.
IX. Les tarifes a través de les quals s’estableix la compensació tarifària de la prestació prevista en
l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, han estat
aprovades per l’Ajuntament de Barcelona en sessió de la Comissió de Govern de data 21 de juliol
de 2021 i s’han calculat atenent als costos reals de les prestacions objecte de l’encàrrec i amb
l’únic objectiu de cobrir-los. Podran ser revisades anualment en funció de la variació real d’aquests
costos. Els increments derivats per despeses de recursos humans no podran experimentar una
variació superior al previst per a la funció pública en la corresponent Llei pressupostària que
s’aprovi per l’Estat.
X.

És voluntat de l’Ajuntament de Barcelona encarregar a l’IERMB, en la seva condició de mitjà propi,
el seguiment de les poblacions de papallones de la ciutat de Barcelona amb Ciència Ciutadana, i
publicar els resultats de l’estudi que se’n derivi, que es detalla en els següents apartats.

XI. L’IERMB disposa de mitjans propis per al desenvolupament d’aquest encàrrec i compta amb una
àmplia experiència en la realització de projectes en els àmbits esmentats en els punts anteriors.
XII. Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament capacitat suficient per a l’atorgament del
present document i convenen la celebració d’aquest encàrrec a mitjà propi personificat, que es
regirà per les següents:

PRESCRIPCIONS
PRIMERA.- Objecte de l’encàrrec
L’objecte de l’encàrrec consisteix en realitzar el seguiment de les poblacions de papallones a la ciutat
de Barcelona amb Ciència Ciutadana, i publicar els resultats de l’estudi que se’n derivi.
L’objectiu principal d’aquest projecte és
(i) Seguir acumulant informació sobre la presència i l’abundància de papallones, per conèixer la
seva situació actual i els seus canvis poblacionals a la ciutat de Barcelona. Aquestes dades seran
de gran utilitat per a la recerca en biodiversitat urbana i en la millora de la infraestructura verda de la
ciutat.
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(ii) Consolidar l’uBMS com a plataforma de ciència ciutadana. L’observatori és integrat per una xarxa
de voluntaris responsables dels seguiments, que a l’hora d’aportar dades aprenen i es consciencien
sobre la importància de conservar la biodiversitat urbana.
Atesa la llarga trajectòria de l’IERMB en l’estudi de les papallones diürnes en els parcs i platges
metropolitans, l’Ajuntament de Barcelona li ha sol·licitat que realitzi aquest estudi per donar resposta a
la necessitat de mantenir i consolidar l’observatori de seguiment de papallones a la ciutat de Barcelona.
SEGONA.- Descripció de les activitats objecte de l’encàrrec
Fase 1. Coordinació i gestió de l’observatori
L’IERMB durà a terme la coordinació general amb equips que també faran l’avaluació dels resultats
obtinguts i l’informe corresponent. S’avaluarà la relació d’espècies observades i els efectius detectats
als diversos parcs. També s’investigarà com les característiques del paisatge urbà adjacent i dels
propis parcs afecten la riquesa i abundància de papallones i com es podrien millorar aquests factors per
tal de millorar la situació del grup als parcs.
Fase 2. Coordinació dels voluntaris
La gestió i coordinació de la xarxa de voluntaris serà encomanada a un llicenciat/da en Biologia que
durà a terme les tasques següents:
• Realització de cursos d’identificació, i de xerrades divulgatives de difusió del projecte.
• Captació de voluntaris i manteniment de contacte amb els mateixos.
• Manteniment de la web, el blog, el grup del Facebook, i de Twitter del projecte i el contacte
recurrent per e-mail amb els voluntaris.
• Coordinació de la sol·licitud dels permisos pels voluntaris.
• Coordinació amb l’equip de col·laboradors i institucions implicades.
• Re-edició de les fitxes de comptatges i de camp.
• Re-edició de flyers informatius.
Fase 3. Publicació dels resultats
Serà també d’interès pel projecte publicar els resultats, incloent-hi una anàlisi comparant els resultats
d’altres informes realitzats a l’IERMB en els darrers anys, tals com:
Biodiversitat en la xarxa de parcs i platges de l’àrea metropolitana de Barcelona. El cas de les
papallones diürnes. Anàlisi de la gestió sostenible dels prats florits amb l’objecte d’incrementar la
biodiversitat en la Xarxa de Parcs i Platges de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. (2019).
TERCERA.- Contraprestació
L’Ajuntament de Barcelona satisfarà a l’IERMB la quantitat total de 17.000,00 € com a contraprestació
per la realització de l’objecte del present encàrrec. Aquest import no està subjecte a IVA segons
disposa l’article 7.8è de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.
El detall per a l’any 2021 i línia d’activitat serà el següent:
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Tasca
Coordinació general, avaluació
dels resultats i redacció de la
memòria
Coordinació dels voluntaris

Despeses diverses
TOTAL

Personal
Cap de projectes (grup1,
nivell professional 30,
responsabilitat 16): 160 hores
x 36,67 €/hora
Tècnic/a superior (grup1,
nivell professional 30,
responsabilitat 10): 292 hores
x 34,89 €/hora

Cost (Euro)
5.867,20 €

10.187,88 €

944,92 €
17.000,00 €

Les tarifes d’aplicació són les aprovades en sessió de la Comissió de Govern de 29 de juliol de 2021.
Aquestes tarifes hauran de representar i cobrir els costos reals per la prestació dels serveis objecte del
present encàrrec, en els termes legalment establerts.
Les tarifes podran ser revisades anualment per part de l’Ajuntament. En cas de revisió, les parts es
comprometen a aprovar una addenda que incorpori aquestes noves tarifes i els costos derivats.
L’import de l’encàrrec es farà efectiu a la formalització de l’encàrrec, prèvia sol·licitud de la comissió de
seguiment, a través d’acta signada per les parts o document similar.
El finançament d’aquestes despeses anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària D/0502/46736/17112
del pressupost 2021 de la Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans, condicionat a l’existència de
crèdit pressupostari adequat i suficient.
De conformitat amb la base dinovena de les Bases d’execució del Pressupost 2021, l’aportació de
l’Ajuntament a l’IERMB tindrà la consideració de finançament afectat. Es justificarà, per tant, l’aplicació
dels fons a les despeses per a les que van ser concedits, mitjançant faig constar del gerent o equivalent
de l’IERMB a la finalització de cada exercici pressupostari.
QUARTA.- Comissió de seguiment
És facultat de l’Ajuntament la de dirigir quantes instruccions o directrius d’obligat compliment consideri
necessàries per a la millor execució de l’objecte de l’encàrrec.
Per a fer un òptim seguiment i control de l’execució de l’encàrrec en tot moment, l’Ajuntament de
Barcelona i l’IERMB treballaran coordinadament, a través de la creació d’una comissió de seguiment,
que es reunirà, com a mínim, un cop a l’inici i un cop al final dels treballs.
Aquesta comissió, com a espai de coordinació, comptarà com a mínim amb un membre de cadascuna
de les dues institucions, sens perjudici de que la participació pugui ser més ampla si escau.
L’Ajuntament de Barcelona designarà un responsable adscrit al Programa de Biodiversitat i l’IERMB
designarà un altre referent com a interlocutor de la seva institució.
CINQUENA.- Obligacions de les parts
En totes les activitats desenvolupades, així com en els materials produïts en el marc d’aquest encàrrec,
figurarà de manera clara el logotip de l’Ajuntament de Barcelona.
L’Ajuntament de Barcelona serà propietari dels documents resultants del present encàrrec, disposant
de tots els drets inherents que li siguin d’aplicació, inclòs el dret de modificació i/o publicació posterior.
Aquest encàrrec no suposa cessió de titularitat de les competències ni dels elements substantius del
seu exercici.
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a)

Obligacions de l’IERMB







b)

Prestar el servei amb diligència i qualitat.
Aportar els recursos necessaris per dur a terme les activitats encarregades.
Garantir el compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social i de
prevenció de riscos laborals.
Prestar el servei conforme l’establert en el present encàrrec.
Disposar de llicències i autoritzacions per realitzar l’activitat.
Donar tot el suport tècnic que li sigui requerit per l’Ajuntament de Barcelona en les matèries
assenyalades en la prescripció primera.

Obligacions de l’Ajuntament de Barcelona




Compensar a l’IERMB amb el finançament corresponent pels serveis prestats, d’acord amb les
tarifes aprovades en sessió de la Comissió de Govern de 21 de juliol de 2021 i en els terminis i
forma previstos en la prescripció tercera.
Proporcionar a l’IERMB tota la informació necessària per a la correcta execució del present
encàrrec.

SISENA.- Vigència
Aquest encàrrec estarà vigent des de la seva formalització fins a 31 de desembre de 2021.
SETENA.- Cessió i subcontractació
El present encàrrec s'atorga a l’IERMB, atesa la seva condició de mitjà propi, per la qual cosa no podrà
ser cedit, ni podran cedir-se els drets i obligacions derivats d'aquest o dels convenis que s'estableixin
per el seu desenvolupament, com tampoc podran subcontractar-se les activitats que el comprenen més
enllà dels límits establerts legalment en la normativa de referència.
VUITENA.- Confidencialitat
L’IERMB s’obliga a no difondre i a guardar el més absolut secret de tota la informació a la qual tingui
accés en compliment del present encàrrec i a subministrar-la només al personal autoritzat per
l’Ajuntament.
L’IERMB queda expressament obligat a mantenir absoluta confidencialitat i reserva sobre qualsevol
dada que pogués conèixer com a conseqüència de la participació en el present encàrrec o, amb ocasió
del compliment d’aquestes prescripcions, especialment els de caràcter personal, que no podran copiar
o utilitzar com a finalitat diferent a les que la informació te designada.
DESENA.- Extinció
Es consideraran causes d’extinció del present encàrrec:
a) La realització del seu objecte,
b) El transcurs del seu període de vigència
c) Les generals establertes en dret.
En el cas que l’incompliment d’una de les parts fos la causa de la rescissió del present encàrrec, la part
incomplidora assumirà la indemnització dels danys i perjudicis a l’altra part.

