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INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
PRIVADA DE SERVEIS RELATIU A LA GESTIÓ GLOBAL DEL PROGRAMA VIU EL
PARC, DIVIDIDA EN 4 LOTS (Expedient núm. 2020/7603)

1. Antecedents i finalitats
«Viu el parc» és un programa organitzat per l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
de la Diputació de Barcelona que es va començar a desenvolupar l'any 1992 i que en
l’actualitat abasta deu dels dotze espais que conformen la Xarxa de Parcs Naturals:
Parc Natural del Montseny, Parc del Castell de Montesquiu, Espai Natural de les
Guilleries-Savassona, Parc del Montnegre i el Corredor, Parc de la Serralada de
Marina, Parc de la Serralada Litoral, Parc del Garraf, Parc d'Olèrdola, Parc del Foix i
Parc Natural de la Sant Llorenç del Munt i l’Obac.
El programa Viu el parc té com a finalitats:
a) dinamitzar, preservar i divulgar el patrimoni natural i cultural de la Xarxa de Parcs
Naturals;
b) afavorir la presa de consciència de la problemàtica mediambiental al públic en
general;
c) contribuir a la cooperació i intercomunicació entre els equips de govern municipals
de cada parc;
d) fomentar i promoure el sentit de pertinença de la població local a l’espai natural
protegit;
e) ajudar a explorar una nova forma de relació i comunicació entre el parc, els
municipis del seu entorn i el públic visitant;
f) ajudar a difondre les propostes de caire cultural de qualssevol gènere (música,
dansa, teatre, pintura, fotografia, etc.) sorgides dels agents, públics o privats, de
l’entorn del parc;
h) experimentar una nova via d'aprofundiment en la funció didàctica i lúdica d'aquests
espais protegits, tant per la població escolar com la local.
2. Objecte del contracte
Així, doncs, el principal objecte del contracte és organitzar i coordinar un seguit
d’activitats artístiques, culturals i educatives als espais de la Xarxa de Parcs Naturals,
que permetin descobrir tant a la població local com a la visitant, el ric patrimoni cultural
i natural dels parcs naturals. El programa entén la natura com un indret idoni per acollir
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espectacles i actuacions artístiques de diferent naturalesa i magnitud (aplecs, festes,
teatre, tallers, música, òpera, activitats pedagògiques, etc.)
Per atendre tots aquest objectius, el programa Viu el parc s’estructura en quatre línies
principals:
a) Una programació artística i cultural adreçada a la població local i visitant
dels municipis de la Xarxa de Parcs Naturals.
b) Un programa escolar adreçat als nens i nenes de cinquè de primària de les
escoles dels municipis dels parcs.
c) Un cicle de música de l’arc mediterrani amb us esperit tranversal que uneixi
la música, amb la gastronomia i l’etnografia.
d) Un cicle específic de recitals d’òpera de petit i mitjà format, que faci arribar
aquesta disciplina musical minoritària a indrets singulars dels municipis de la
Xarxa de Parcs Naturals.
Coincidint amb aquestes quatre línies d’actuació, s’han elaborat quatre lots
d’adjudicació als quals podran optar de forma individualitzada totes aquelles persones
físiques o jurídiques interessades.
Lot 1: Programa artístic Viu el parc
L’objecte d’aquest lot es desenvolupar una programació artística i cultural de
caràcter ampli i divers, adreçada principalment a la població local però també a la
visitant dels parcs que conformen la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de
Barcelona, i que contempli un seguit d’actuacions ludicoculturals de diversa naturalesa
i índole de petit i mitjà format: arts escèniques, tallers familiars, Matinals festives,
concursos de fotografia, nits d’estels, recitals poètics, espectacles de màgia, itineraris
guiats, concerts musicals de petit format;... que apropin la cultura en un sentit ampli a
l’àmbit dels municipis de la Xarxa de Parcs Naturals.
Lot 2: Programa Viu el parc a l’escola
L’objecte i singularitat d’aquest lot és organitzar i coordinar un seguit d’activitats
educatives adreçades al públic escolar dels municipis de la Xarxa de Parcs
Naturals. Atès que atendre tota la població escolar alhora i de tots els municipis de la
Xarxa de Parcs Naturals sobrepassa l’àmbit pressupostari i naturalesa d’aquest
programa, s’ha considerat oportú adreçar-se només als nens i nenes que cursin
cinquè nivell de primària. I també perquè permet complementar amb una altre
programa pedagògic vigent a la Xarxa de Parcs que s’adreça als alumnes de sisè de
primària (“Coneguem els nostres parcs”).
Lot 3: Cicle Parcs en concert
L’objecte principal d’aquest lot és treballar la difusió de la cultura als espais naturals
protegits que formen part de la Xarxa de Parcs Naturals, a través de concerts
musicals de qualitat que tinguin un contacte amb la natura i les tradicions
mediterrànies en un sentit ampli, fins i tot, en l’àmbit de l’etnografia i la gastronomia. La
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finalitat d’aquest programa és connectar la natura amb la música i fer arribar diferents
gèneres musicals a la població resident als espais de la Xarxa de Parcs Naturals.
Lot 4: Cicle Òpera als parcs
A diferència de lot anterior, l’objecte del cicle Òpera als parcs és de portar la música
clàssica i l’òpera als municipis dels espais naturals de la Xarxa de Parcs Naturals de
la Diputació de Barcelona. Com en el lot l’anterior, el cicle té la voluntat de treballar per
la difusió de la cultura als espais naturals protegits que formen part de la Xarxa de
Parcs Naturals, però amb la finalitat de connectar la música clàssica i l’òpera amb la
natura, i fer arribar aquest gènere musical minoritari a la població resident dels
municipis dels espais naturals.
D’acord amb les previsions de l’article 116.4.f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, i a tenor dels arguments presentats i davant la
impossibilitat de realitzar la gestió dels diferents lots del programa Viu el parc amb els
mitjans tècnics i personal propi de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, es
requereix la gestió a través de la contractació privada de serveis d’empreses externes
especialitzada els seus diferents àmbits de gestió:
-

Pels Lots 1, 3 i 4 una empresa externa especialitzada en gestió artística i
cultural.
Pel Lot 2 una empresa externa especialitzada en l’educació ambiental.
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