Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Servei de Gestió de Parcs Naturals

INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS DE L’EXPEDIENT PER A LA
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D’INSTAL·LACIÓ, MANTENIMENT I MANEIG
DEL SISTEMA D’ADQUISICIÓ D’IMATGES DE FAUNA SALVATGE AUTÒCTONA
PROTEGIDA A DIFERENTS ENTORNS NATURALS DEL PARC DEL GARRAF,
PARC D’OLÈRDOLA, PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC
I PARC NATURAL I RESERVA DE LA BIOSFERA DEL MONTSENY. (Expedient
núm. 2019/6884)
Els Plans Especials de protecció del medi natural i del paisatge del conjunt de la
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona (en endavant XPN) tenen per
objectiu promoure accions per garantir la conservació del patrimoni natural.
Mitjançant el Pla de Seguiment de Paràmetres Ecològics iniciat als anys noranta
s’han definit programes per conèixer l’estat de conservació d’aquest patrimoni, com
és el seguiment dels rapinyaires forestals i rupícoles.
La Diputació de Barcelona, a través del Servei de Gestió de Parcs Naturals,
gestiona la Xarxa de Parcs. Aquests parcs disposen d’una sèrie d’edificis i locals,
propietat de la Corporació o en règim de lloguer, així com determinades
instal·lacions tècniques ubicades al camp que permeten, mitjançant la utilització de
càmeres i equips emissors, la captació d’imatges en directe procedents de
0diferents indrets on nidifiquen o es reprodueixen determinades espècies, així com
la gravació i reproducció de moltes d’aquestes imatges.
L’objecte de la present contractació és la realització del programa d’instal·lació,
manteniment i maneig del sistema d’adquisició d’imatges de fauna salvatge
autòctona protegida a diferents entorns naturals de la Xarxa de Parcs de la
Diputació de Barcelona.
De manera més detallada, l’objecte d’aquest contracte és vetllar pel bon
funcionament del sistema de l’adquisició d’imatges de fauna salvatge autòctona
protegida dins l’àmbit territorial de la Xarxa de Parcs (concretament els Parcs del
Garraf, Olèrdola, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i Parc Natural i
Reserva de la Biosfera del Montseny) així com la visualització i l’emissió en directe i
la gravació d’algunes d’aquestes imatges, la preparació de les gravacions per la
seva anàlisi científica, i l’edició de seqüències de vídeo de síntesi, per la publicació
al web de la Diputació de Barcelona d’una selecció rellevant d’imatges obtingudes
durant cada temporada.
El Pla Estratègic de Seguiment i Recerca (PESR) de la Xarxa de Parcs Naturals de
la Diputació de Barcelona del període 2015-2024 es proposa com a objectiu bàsic
desenvolupar el marc de seguiment i recerca per tal d'obtenir el coneixement
necessari sobre el medi natural i les seves dinàmiques, a fi de ser utilitzat en el
conjunt d'accions de planificació, gestió i avaluació de la Xarxa de Parcs Naturals.
La proposta d’aquest contracte persegueix complir amb diferents objectius del
PESR dins dels següents subprogrames:
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1.1 Subprograma d’estudis prioritaris pel PESR
Objectiu operatiu 1.5. Conèixer la relació d’espècies i la distribució i abundància de
les més rellevants.
Objectiu operatiu 1.6. Determinar i localitzar els elements d’interès de conservació
prioritària (EICP).
Objectiu operatiu 1.7. Aprofundir en aspectes de coneixement concrets útils per a la
conservació dels EICP.
2.2 Subprograma de medi natural
Objectiu operatiu 4.6. Conèixer l’evolució de l’estat de la fauna vertebrada d’interès.
Objectiu operatiu 4.9. Conèixer l’evolució de l’estat de grups d’organismes
bioindicadors.
2.3 Subprograma de factors de canvi
Objectiu operatiu 5.7. Conèixer la dinàmica de les plagues i les invasions
biològiques.
2.4 Subprograma d’actuacions associades a la gestió
Objectiu operatiu 6.4. Avaluar les accions de conservació i recuperació d’espècies
amenaçades.
Objectiu operatiu 6.5. Avaluar les accions de control d’espècies plaga i invasores.
3.2 Subprograma d’anàlisi de la informació
Objectiu operatiu 8.1 Calcular indicadors i índexs de treballs del propi PSR
Objectiu operatiu 8.3 Avaluar l’estat i tendències del medi natural.
3.3 Subprograma de transferència de la informació i de divulgació
Objectiu operatiu 9.3. Realitzar altres tasques de divulgació.
4.1 Subprograma de formació del personal propi
Objectiu operatiu 10.2. Formar al personal propi per a estudis i seguiments
específics.
4.2 Subprograma de mecanismes de control
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Objectiu operatiu 11.3. Participar en grups de treball per a seguiments d’àmbit
superior a un parc.
Objectiu operatiu 11.4. Coordinar-se via els grups de treball de seguiments d’àmbit
superior a la XP.
D’acord amb les previsions de l’article 116.4.f) de LCSP, davant la impossibilitat de
dur a terme el programa d’instal·lació, manteniment i maneig del sistema
d’adquisició d’imatges de fauna salvatge autòctona protegida a diferents entorns
naturals de la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona amb els mitjans tècnics i
personals del Servei de Gestió de Parcs Naturals de la Corporació, es requereix la
contractació d’especialistes o d’una empresa especialitzada en aquests serveis
objecte del contracte.
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