Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Oficina Administrativa i de Suport Jurídic

DECRET
Aprovar l’expedient de la contractació de serveis consistent en la 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. 2019/0006884)
Fets
1. Vist l’expedient de contractació promogut pel Servei de Gestió de Parcs Naturals,
de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, referent al contracte de serveis
consistent en la 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, amb un pressupost base de
licitació de cent vuitanta-sis mil tres-cents setanta-tres amb vuitanta-vuit cèntims
(186.373,88 €) (IVA inclòs). L’IVA que correspon aplicar és del 21% i ascendeix a la
quantitat de trenta-dos mil tres-cents quaranta-cinc euros amb vuitanta-vuit cèntims
(32.345,88 €).
2. El Servei de Gestió de Parcs Naturals ha redactat la Memòria, l’Informe
d’Insuficiència de mitjans i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i l’Oficina
Administrativa i de Suport Jurídic el Plec de Clàusules Administratives Particulars
que han de regir aquesta contractació.
3. La Memòria emesa pel Servei de Gestió de Parcs Naturals justifica la idoneïtat de
l’objecte del contracte, del procediment i dels criteris d’adjudicació seleccionats.
4. L’Informe d’insuficiència de mitjans emès pel Servei de Gestió de Parcs Naturals
justifica la necessitat d’acudir a la contractació d’una empresa externa
especialitzada, al no disposar de mitjans tècnics i personal propi de la Gerència de
Serveis d’Espais Naturals ni de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes
Corporatius per a la prestació d’aquest servei.
5. Atès que és procedent l’aprovació del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i
del Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir la present
contractació.
6. Atès que la despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació, per import de cent
vuitanta-sis mil tres-cents setanta-tres amb vuitanta-vuit cèntims (186.373,88 €),
IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
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ANY
2022
2022
2023
2024
2025

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
G/50402/17230/21300
G/50402/17231/62301
G/50402/17230/21300
G/50402/17230/21300
G/50402/17230/21300

IMPORT
9.795,55 €
47.137,96 €
43.146,79 €
43.146,79 €
43.146,79 €

Tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
restant supeditada a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient
per al finançament de les obligacions derivades del contracte.
Fonaments de dret
Vist que la contractació, que es tramitarà mitjançant tramitació ordinària i no està
subjecta a regulació harmonitzada i és susceptible de recurs especial en matèria de
contractació, es durà a terme mitjançant procediment obert i adjudicació amb més d’un
criteri d’adjudicació, en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 156 a 158
concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en
endavant LCSP).
Atès que d’acord amb la DA 3a, apartat 8è de la LCSP i la Instrucció de la Corporació
3/2018 de la Secretaria General sobre l’emissió d’Informe preceptiu en els expedients
de contractació de la Diputació de Barcelona i dels Organismes del sector públic en
què es presta aquesta funció en els termes de la DA 3a, apartat 8è LCSP, que
estableix que serà preceptiu l’informe jurídic de la secretaria delegada en l’aprovació
de l’expedient de contractació.
Vist l’apartat 4.2.1.a) números 1) i 5).a) de la Refosa núm. 1/2022, sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de
14 de febrer de 2022, publicat en el BOPB de 16 de febrer de 2022.
En virtut de tot això proposa l’adopció de la següent:
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RESOLUCIÓ
Primer.- APROVAR l’expedient de contractació promogut pel Servei de Gestió de
Parcs Naturals, de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, referent al contracte de
serveis consistent en la 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, amb un pressupost base de licitació de
cent vuitanta-sis mil tres-cents setanta-tres amb vuitanta-vuit cèntims (186.373,88 €)
(IVA inclòs). L’IVA que correspon aplicar és del 21% i ascendeix a la quantitat de
trenta-dos mil tres-cents quaranta-cinc euros amb vuitanta-vuit cèntims (32.345,88 €).
Segon.- APROVAR el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i el Plec de
Clàusules Administratives Particulars que hauran de regir la present contractació.
Tercer.- PROCEDIR a la seva contractació mitjançant procediment obert amb més
d’un criteri d’adjudicació, en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 156 a
158 i concordants de la LCSP.
Quart.- AUTORITZAR la despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació, per
import de cent vuitanta-sis mil tres-cents setanta-tres amb vuitanta-vuit cèntims
(186.373,88 €), IVA inclòs, que es farà efectiva amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries següents:
ANY
2022
2022
2023
2024
2025

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
G/50402/17230/21300
G/50402/17231/62301
G/50402/17230/21300
G/50402/17230/21300
G/50402/17230/21300

IMPORT
9.795,55 €
47.137,96 €
43.146,79 €
43.146,79 €
43.146,79 €

Tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, restant
supeditada a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per al
finançament de les obligacions derivades del contracte.
Cinquè.- PUBLICAR el corresponent anunci de convocatòria de la licitació al Perfil del
Contractant de la Diputació de Barcelona.
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Metadades específiques del document
Núm. Exp. SIGC
Codi XGL
Promotor
Tramitador
Codi classificació
Títol

2019/0006884

Objecte

Aprovar l'expedient de la contractació de serveis consistent en la 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

Of. Tèc. de Parcs Naturals
Servei de Gestió de Parcs Naturals
D0506SE01 Serveis obert
Decret d'aprovació de l'expedient de contractació de serveis consistent en la
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

Destinataris - CIF/DNI
Op. Comptable Altres serveis

Ref. Interna
Acte de referència

2202000022 - 186.373,88€ IVA inclòs
Of. Administrativa i de Suport Jurídic
CIS Infra Esp Naturals i Acció climàtica
Ser. But Oficial Prov Barcelona i d'altr
Secretaria General
Intervenció General
Servei de Gestió de Parcs Naturals
AMS 133449 / EC 22093

Resum de signatures i tramitació administrativa
Signatures requerides
Perfil
Signatari
Responsable directiu Servei Maria Angeles Palacio Pastor (SIG)
Promotor
Intervenció General
Josep Abella Albiñana (SIG)

Acte
Proposa

Data acte
11/03/2022, 12:35
16/03/2022, 11:14

Coordinador/a

Montserrat Tordera Vigas (SIG)

Informat de
conformitat (f.l.p.)
Proposa

Diputat/ada delegat/ada

Valentí Junyent Torras (SIG)

Proposa

05/04/2022, 11:52

President/a delegat/da d'Àrea Pere Pons Vendrell (TCAT)

Resol

06/04/2022, 00:03

Secretària General

06/04/2022, 07:56
Es transcriu en el
Llibre de Resolucions,
als efectes de l'art.
3.2.e) del RD
128/2018

Petra Mahillo Garcia (TCAT)

Registre de Decrets - Diputació de Barcelona
Decret Núm. 3877 de data 06/04/2022

01/04/2022, 09:01

Secretaria general

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): edbf50195ca08c9101c5 Adreça de validació:

Pàgina 4

Documents vinculats
Informe(7c49147baad16ebe1a82)
Perfil

Signatari

Data signatura

Fernando Gonzalo Sánchez (SIG)

23/02/2022, 13:22

Plec de clàusules o condicions(03dd142dc5ed3d0c937c)
Perfil

Signatari

Data signatura

Responsable directiu Servei Promotor

Maria Angeles Palacio Pastor (SIG)

11/03/2022, 12:35

Plec de clàusules o condicions(0aec8c1ea6b6a583041c)
Perfil
Signatari
Tècnic de conservació del Parc Natural de Daniel Pons Julia (TCAT)
Sant Llorenç del Munt i l'Obac

Data signatura

Gerent de Serveis d'Espais Naturals

07/03/2022, 14:13

Maria Angeles Palacio Pastor (SIG)
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLE AL
CONTRACTE DE 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)
PROCEDIMENT OBERT

ÍNDEX
1)

DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ

1.1)

Definició de l'objecte del contracte.

1.2)

Necessitat i idoneïtat del contracte.

1.3)

Pressupost base de licitació.

1.4)

Existència de crèdit.

1.5)

Durada del contracte i possibles pròrrogues.

1.6)

Valor estimat.

1.7)

Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació.

1.8)

Perfil de contractant.

1.9)

Presentació de proposicions.

1.10)

Condicions mínimes i mitjans d'acreditació de la solvència econòmica i
financera i professional o tècnica i altres requeriments.

1.11)

Criteris d'adjudicació.

1.12)

Criteris de desempat.

1.13)

Termini per a l’adjudicació.

1.14)

Variants.

1.15)

Ofertes anormalment baixes.

1.16)

Garantia provisional.

1.17)

Garantia definitiva.

1.18)

Presentació de documentació.

1.19)

Formalització del contracte.
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2)

DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ

2.1)

Drets i obligacions de les parts.

2.2)

Condicions especials d’execució.

2.3)

Modificació del contracte.

2.4)

Règim de pagament.

2.5)

Revisió de preus.

2.6)

Penalitats.

2.7)

Causes de resolució.

2.8)

Termini de recepció de les prestacions del contracte.

2.9)

Termini de garantia del contracte.

2.10)

Cessió.

2.11)

Subcontractació.

2.12)

Confidencialitat de la informació.

2.13)

Règim jurídic de la contractació.

2.14)

Notificacions i ús de mitjans electrònics.

2.15)

Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i
mediambientals del contractista.

2.16)

Assegurances.

2.17)

Lloc de prestació/realització/lliurament objecte del contracte.

2.18)

Responsable del contracte.

2.19)

Protecció de dades de caràcter personal.
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3)

DADES ESPECÍFIQUES

3.1)

Sistema de determinació del preu del contracte.

3.2)

Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l’objecte del
contracte.

3.3)

Facultat de la Diputació de Barcelona sobre manteniment d’estàndards de
qualitat en la prestació del servei.

3.4)

Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial.

3.5)

Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball.

3.6)

Propietat dels treballs.

Annex 1

Model de declaració responsable procediment obert.

Annex 2

Model de proposició avaluable d’acord amb criteris automàtics.
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1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ:
1.1) Definició de l'objecte del contracte
És objecte del present plec la contractació promoguda pel Servei de Gestió de Parcs
Naturals de serveis consistent en la 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.
D’acord amb els articles 99.3.b) i 116.4.g) de la LCSP, es justifica la decisió de no
dividir la present contractació en lots atès que les actuacions que es realitzaran
constitueixen una mateixa unitat operativa i funcional en el sentit que totes les
prestacions que s’executaran contenen els elements imprescindibles per a un correcte
funcionament del servei que es pretén aconseguir amb la celebració del present
contracte. Nogensmenys, la divisió en lots comportaria una execució del contracte
excessivament difícil i onerosa per l’òrgan promotor des d’un punt de vista tècnic. Cal
tenir en compte, a més, que una obligada necessitat de coordinar als diferents
contractistes per als diferents lots podria posar greument en perill la correcta gestió i
execució del contracte.
El Codi CPV que correspon és 50340000-0 Serveis de reparació i manteniment
d’equips audiovisuals i òptic.
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la
justificació del procediment, la no divisió en lots, dels criteris d’adjudicació i la resta de
requeriments recollits a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic (en endavant, LCSP) estan acreditats a l’expedient.
1.3) Pressupost base de licitació
a) El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat
Pluriennal de cent vuitanta-sis mil tres-cents setanta-tres amb vuitanta-vuit
cèntims (186.373,88 €), IVA inclòs.
L’IVA que correspon aplicar és del 21% i ascendeix a la quantitat de trenta-dos
mil tres-cents quaranta-cinc euros amb vuitanta-vuit cèntims (32.345,88 €).
Pressupost IVA exclòs
154.028,00 €

21% IVA

32.345,88 €
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Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base
de licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és
indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots
aquells conceptes previstos a l’art. 100 i concordants de la LCSP.
b) El desglossament del pressupost base de licitació per costos és el següent:
•

Costos directes: 75 % [despeses derivades de l’activitat del
treball de manteniment de càmeres i les seves instal·lacions
auxiliars (repetidors, plaques fotovoltaiques, antenes, etc.) i de
les activitats de selecció i edició d’imatges. Inclou despeses de
dietes, desplaçaments i materials necessaris]:

•

Costos indirectes: 25 % (despeses corrents i de subministrament,
d’assegurances i hores de coordinació, gestió i administració):

•

Altres despeses: 0 %

Els costos laborals s’ajusten al «Conveni col·lectiu d'Oficines i Despatxos 20192021 (codi de conveni núm. 79000375011994) (DOGC núm. 8064 de
14.02.2020)» en el qual no existeixen diferències retributives que permetin
desagregar els costos salarials per gènere, ni possibilitat de fer-ho per
desconeixement del gènere del personal a adscriure al contracte. En el càlcul
d’aquests, s’ha tingut en compte la categoria professional.
1.4) Existència de crèdit
La despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació de cent vuitanta-sis mil trescents setanta-tres amb vuitanta-vuit cèntims (186.373,88 €), IVA inclòs, es farà
efectiva amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
ANY
2022
2022
2023
2024
2025

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
G/50402/17230/21300
G/50402/17231/62301
G/50402/17230/21300
G/50402/17230/21300
G/50402/17230/21300

IMPORT
9.795,55 €
47.137,96 €
43.146,79 €
43.146,79 €
43.146,79 €

Amb la condició suspensiva què per a l’esmentada despesa existeixi consignació
adequada i suficient en els corresponents pressupostos.
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1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues
Quant a la durada:
El contracte tindrà una durada de tres anys i mig (3,5) a comptar des de la
formalització del contracte.
Quant a la pròrroga:
El contracte no serà prorrogable.

1.6) Valor estimat
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants
de la LCSP, és de cent cinquanta-quatre mil vint-i-vuit euros (154.028,00 €), IVA
exclòs.
El mètode de càlcul per determinar l’import del VEC és el següent:
Vigència inicial 3,5 anys

154.028,00 €

Valor estimat:

154.028,00 €

1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecta a regulació
harmonitzada i és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, es durà a
terme mitjançant procediment obert i adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació,
en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la
LCSP.
1.8) Perfil de contractant
Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació,
així com la composició de la Mesa de Contractació, en el seu cas, s’ha d’accedir al
Perfil de contractant a través de l’adreça següent:
https://seuelectronica.diba.cat/
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1.9) Presentació de proposicions
Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de
licitació, mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de Catalunya, accessible en el perfil de contractant indicat en la
clàusula 1.8 del present plec.
Tota la informació relativa al Sobre Digital es pot consultar en el document
“Instruccions sobre l’ús de mitjans electrònics en els procediments de
contractació” publicat en el perfil de contractant.
Qualsevol dubte en relació amb la presentació d’ofertes es pot consultar al Servei
Jurídico Administratiu de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals a l’adreça
electrònica sja.licitacions@diba.cat i al telèfon 93.404.94.89 de dilluns a divendres
laborables, de 9.00 a 14.00 hores.
La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, signada electrònicament, en dos sobres, en els termes següents:
SOBRE A
Contindrà la documentació administrativa següent:
a) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes per
contractar amb el sector públic, d’acord amb el model de document europeu únic
de contractació (DEUC).
El DEUC s’ha d’emplenar de conformitat amb les indicacions que consten al perfil
de contractant.
b) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes per
contractar amb el sector públic conforme a la normativa nacional, d’acord amb el
model que consta com Annex 1 al PCAP.
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de
perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació
exigida quan els hi sigui requerida, i sens perjudici d’allò establert a la clàusula
1.18) del present Plec.
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SOBRE B
Contindrà la proposició econòmica i documentació tècnica relativa als criteris
avaluables de forma automàtica. Annex 2 al PCAP.
(Els models de la declaració responsable i la proposició es podran descarregar a la
Plataforma)
1.10) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i
financera i professional o tècnica i altres requeriments
El licitador haurà de complir les condicions següents:
 Disposar de la solvència següent:
a) Solvència econòmica i financera:
•

Mitjans: Volum anual de negocis del licitador referit al millor exercici dins dels
tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici de
l’activitat de l’empresari i de la presentació d’ofertes.
Import mínim: 74.000,00 € (IVA inclòs) en algun dels tres exercicis
esmentats.
Acreditació documental: Comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre
Mercantil, si l’empresari hi estigués inscrit; en cas contrari, pels dipositats en
el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no
inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el volum anual de negocis
mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil. En el supòsit que l’empresari individual no estigués obligat a
legalitzar els seus llibres en el registre mercantil, haurà d’acreditar el volum
anual de negocis mitjançant una declaració signada amb els justificants de
les seves operacions durant aquell any.

b) Solvència professional o tècnica:
•

Mitjans: Relació dels principals serveis realitzats en els últims tres (3) anys,
d’igual naturalesa que el que constitueix l’objecte del contracte vinculat a la
visualització i l’emissió en directe i la gravació d’imatges, així com l’edició de
seqüències de vídeo de síntesi, per la publicació a pagines web, que inclogui
objecte, import, dates, i el destinatari, públic o privat d’aquests signada pel
representant legal de l’empresa
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Valors o requisits mínims: En aquesta relació han de constar un mínim de cinc
(5) serveis de característiques similars a l’objecte del contracte, en els últims
tres (3) anys, per un mínim de 34.000,00 € (IVA inclòs) en un dels tres
exercicis esmentats.
Acreditació documental:
-

Quan els serveis s’hagin realitzat en entitats del sector públic, cal
aportar certificats expedits o visats per l’òrgan competent.

-

Quan els serveis s’hagin dut a terme en entitats del sector privat,
mitjançant un certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests
serveis o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració signada
pel representant legal de l’empresa licitadora.

Adscriure, d’acord amb l’article 76.2 LCSP, els mitjans personals i materials que
indicarà mitjançant relació i que, en particular, haurà de comprendre els
següents:
•

Mitjans personals: L’empresa aportarà un equip composat per un mínim de 1
tècnic amb experiència en instal·lació, manteniment i maneig del sistema
d’adquisició d’imatges de fauna salvatge autòctona i en especial amb
rapinyaires rupícoles i/o forestals a diferents entorns naturals.
El personal assignat haurà de respectar i vetllar per l’estricte compliment de les
normes vigents en la corporació i vetllar per la pròpia seguretat i la de les altres
persones.
L’empresa contractista garantirà la formació teòrica i pràctica suficient i
adequada en matèria de prevenció de riscos laborals. Així mateix, vetllarà per
què disposin d’una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut laboral
(EPIs) i vigilarà el seu estat de salut (revisions mèdiques periòdiques i
específiques pel tipus de feina que desenvoluparan).
Així mateix, l’empresa contractista proporcionarà la roba i el calçat de treball
adequat a l’estació de l’any; el personal durà guants i equipament
complementari adequat. També subministrarà i vetllarà pel bon estat del
material i els estris necessaris pel muntatge de les instal·lacions de captació
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d’imatges, excloent d’aquelles que es situen als nius i a les que només
accediran els AA.RR.
En cas de que una de les persones acceptades inicialment no mantingui el
nivell mínim de rendiment (per assolir les fites anuals en temps i forma) i
l’actitud de respecte cap als usuaris dels parcs i els treballadors de la Xarxa de
Parcs de la Diputació de Barcelona considera necessaris, s’informarà per escrit
a l’empresa.
L’equip haurà de complir els següents requisits mínims, que hauran de ser
acreditables en un currículum vitae adjunt:
1. Tenir experiència, com a mínim de deu (10) anys, en la instal·lació de
càmeres CCTV en nius d'espècies autòctones protegides, catalogades en
la legislació estatal o europea. Acreditar formació en programari Axis. (és
la que hi ha instal·lada als diferents espais de la Xarxa de Parcs)
2. Tenir experiència en treballar amb fauna autòctona protegida molt sensible
i com a mínim haver treballat amb la filmació o fotografia de deu (10)
espècies de fauna salvatge protegides en l’àmbit català, estatal o europeu.
3. Disposar d'experiència en instal·lacions fotovoltaiques aïllades, com a
mínim de deu (10) instal·lacions.
4. Tenir experiència en la configuració d’antenes mitjançant programari
Microtik (és el que hi ha instal·lat als diferents espais de la xarxa)
5. Tenir experiència en la instal·lació d’equips IP d’última implantació: 4 K.
6. Experts en el disseny de micròfons d'alta gama per a la seva resistència a
l'aire lliure, i com a mínim haver-ne instal·lat sis (6) d’ells.
7. Experiència, coneixements i formació en treballs verticals. Un dels tècnics
haurà de haver instal·lat un mínim de sis (6) càmeres diferents en indrets
verticals on es requereixin tècniques d’escalada.
8. Tenir experiència demostrable en l'esfera nacional i internacional en la
producció de vídeos, tant en enregistrament com en edició d'espècies
sensibles o molt sensibles i que hagin publicat. Com a mínim sis (6) anys
d’experiència o cinc (5) vídeos publicats
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9. Experiència mínima de deu (10) anys en la visualització d'imatges
registrades, selecció, edició per penjar-la a la pàgina oficial i a les xarxes
socials del client.
10. Haver planificat i coordinat a agents del medi natural (Agents Rurals,
Guarda de Parc, Agents de Seprona o Agents de Comunitats
Autonòmiques) i tècnics i en instal·lacions d’equips de filmació de fauna
salvatge autòctona, com a mínim en deu (10) indrets diferents.
Documentació mínima acreditativa de la capacitació tècnica:
Serà necessari incloure en aquest compromís d’adscriure els mitjans
personals esmentats, la inclusió succint dels currículums professionals
degudament signats, així com també una còpia autèntica o acreditativa de
les seves titulacions.
•

Mitjans materials:
- Disposar de instal·lacions, aparells i programari per a l’edició d’imatge,
eines pel muntatge a camp de les instal·lacions de monitoreig mitjançant
imatges d’acord amb la clàusula 4.11 del plec de prescripcions tècniques
particulars (en endavant PPTP).
- Disposar de material per tal de poder realitzar treballs verticals
manteniment de càmeres situades en arbres i parets de roca (en cap cas
accediran a nius) d’acord amb la clàusula 4.11 del PPTP.
- Certificar que disposa de vehicle tot terreny amb les característiques
requerides en aquest contracte, d’acord amb la clàusula 4.7 i 4.11 del
PPTP.
Documentació mínima acreditativa:
Declaració responsable amb la relació dels mitjans materials esmentats.

1.11) Criteris d'adjudicació
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació
qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la
ponderació que es detalla per a cadascun d’ells:

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 03dd142dc5ed3d0c937c Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 11

Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Oficina Administrativa i de Suport Jurídic

•

Criteris avaluables de forma automàtica (100 %)
- Criteri 1: Preu ofertat ....................................................................... fins a 49 punts
La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes
vàlidament presentades respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no
s’assigni la màxima puntuació a cap oferta.
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost base de licitació, IVA
exclòs. S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels
supòsits següents:
• Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada.
• Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a
l’oferta més elevada.
• Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al
còmput d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en
més de 10 unitats percentuals a aquesta mitjana.
• Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha
ofertes que siguin superiors a aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals,
es calcularà una nova mitjana només amb les ofertes que no es trobin en aquest
supòsit. En tot cas, si el nombre de les ofertes que resten és inferior a tres, la
nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.
En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels
supòsits anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una
oferta en la mateixa situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de
totes.
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin
individualment a la licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes
establerts en l’article 42.1 del Codi de comerç, per als càlculs es tindrà en compte,
únicament, l’oferta més baixa.
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional.
- Criteri 2: Per l’increment de les inspeccions ordinàries a les 20 instal·lacions al
llarg de l’any (mínim són 20 visites /any), amb la finalitat de posar a punt la
instal·lació abans de la temporada anual i per resoldre incidències de la
instal·lació, d’acord amb les clàusules 4.6 i 4.7 del PPTP ..............fins a 30 punts.
S’assignaran 0 punts a les ofertes que igualin el nombre mínim de inspeccions
(mínim són 20 visites /any), d’acord amb les clàusules 4.6 i 4.7 del PPTP, i la
màxima puntuació a l’oferta més alta (major nombre de visites anuals a les
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instal·lacions de filmació), puntuant-se la resta d’ofertes en funció de les altes i de
manera proporcional.
- Criteri 3: Per un increment en l’elaboració de vídeos de les espècies objecte de
seguiment (mínim 128 vídeos d’esdeveniments d’interès, 8 per cada càmera
instal·lada, 16 vídeos recopilatoris, un per cada càmera instal·lada; més 3 vídeos
resum, un per cada espai natural, d’acord amb la clàusula 4.5 del
PPTP................................................................................................fins a 14 punts.
S’assignaran 0 punts a les ofertes que igualin el mínim requerit (mínim 128 vídeos
esdeveniments interès, 16 vídeos, un per cada càmera instal·lada; més 3 vídeos
resum, un per cada espai natural) d’acord amb la clàusula 4.5 del PPTP, i la
màxima puntuació a l’oferta més avantatjosa [major nombre de vídeos], puntuantse la resta d’ofertes en funció de les altres i de manera proporcional.
- Criteri 4: Per l’increment en el número de presentacions a Jornades, Congressos,
Concurs de filmacions de Fauna salvatge (mínim 1), d’acord amb la clàusula 4.5
del PPTP............................................................................................ fins a 7 punts.
S’assignaran 0 punts a les ofertes que igualin el nombre mínim de participació en
jornades (1 de mínim), d’acord amb la clàusula 4.5 del PPTP, i la màxima
puntuació a l’oferta més alta (major nombre de jornades), puntuant-se la resta
d’ofertes en funció de les altes i de manera proporcional.
En tot cas, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a
qui reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu
d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que
disposa l’article 150.3 LCSP.
1.12) Criteris de desempat
En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran els establerts
a la Llei.
1.13) Termini per a l’adjudicació
L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 2 mesos a comptar des de la data
d’obertura de les ofertes rebudes.
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1.14) Variants
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants.
1.15) Ofertes anormalment baixes
En l’adjudicació amb més d’un criteri de valoració, per determinar que una
proposició no pot ser complerta per ser anormalment baixa, es consideraran
globalment els criteris objectius fixats contrastats amb l’oferta presentada, d’acord
amb els paràmetres objectius per a cadascun dels criteris següents:
• Que en el criteri 1 avaluable de forma automàtica relatiu al “preu ofertat” es
doni alguna de les situacions previstes a l’article 85 del Reglament General de
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i
• Que en el criteri 2 avaluable de forma automàtica s’obtingui una puntuació igual
o superior a 26 punts, i
• Que en el criteri 3 avaluable de forma automàtica s’obtingui una puntuació igual
o superior a 12 punts i
• Que en el criteri 4 avaluable de forma automàtica s’obtingui una puntuació igual
o superior a 6 punts.
Un cop realitzat el tràmit d’audiència, es declararà el caràcter anormal de les
ofertes, si escau.
1.16) Garantia provisional
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que
disposa l’article 106 LCSP.
1.17) Garantia definitiva
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat la millor oferta
serà la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes
a l’article 108.1 LCSP.
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1.18) Presentació de documentació
El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 10
dies hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció del requeriment que preveu
l’article 150.2 de la LCSP haurà de:
•

Acreditar la constitució de la garantia definitiva.

•

Presentar els documents següents:

a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o
document que el substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat o
persona jurídica, a més del seu DNI, haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de
càrrec social o bé el poder notarial per representar a la persona o entitat, i
l'escriptura de constitució o d’adaptació, si escau, de la societat o entitat i/o aquella
en què consti el darrer objecte social vigent, en el que hauran d’estar compreses les
prestacions objecte del contracte. Així mateix, els actes i acords continguts en les
escriptures abans assenyalades hauran d’estar inscrits en el corresponent Registre
quan l’esmentada inscripció els sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat
d’obrar s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o
acte fundacional, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial.
Caldrà que la documentació que acrediti la representació i les facultats del licitador
sigui validada per l’Assessoria Jurídica de la Secretaria General de la Diputació de
Barcelona.
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o dels Estats
signataris de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu hauran d’acreditar la seva
capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 67 i 84 de la LCSP,
mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals que s’estableixen
a l’annex I del RGLCAP.
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de
conformitat amb el que disposen els articles 68 i 84 de la LCSP.
b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que la Diputació de
Barcelona disposi d’aquests.
c) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i
financera i tècnica o professional, així com la documentació que acrediti la
disposició dels mitjans que es va comprometre a adscriure al contracte en els
termes de la clàusula 1.10 del present Plec, i, si, s’escau, del compromís
d’integració efectiva de la solvència amb mitjans externs.
d) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les
declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible.
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e) En cas que l’execució del contracte requereixi que el contractista faci tractament de
dades personals segons la clàusula 2.19) del present plec, el proposat adjudicatari
haurà de presentar: declaració signada pel legal representant de l’empresa indicant
on estaran ubicats els servidors i des d’on es prestaran els serveis associats a
aquests i estarà obligat a comunicar a la Diputació de Barcelona qualsevol canvi en
relació amb la declaració esmentada. Aquesta obligació es considera una condició
essencial.
El licitador proposat com a adjudicatari, cas que estigui inscrit en el Registre de
Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat,
restarà eximit de presentar la documentació si consta en algun dels dits Registres.
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el
licitador ha retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats
a l’article 150 de la LCSP.
1.19) Formalització del contracte
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP.
En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització no es
produirà abans del transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la
notificació de l’adjudicació.
Una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior, l’adjudicatari
s’obliga a formalitzar-lo mitjançant document administratiu quan sigui requerit i,
en qualsevol cas, en un termini màxim de 5 dies naturals a comptar de l’endemà
de la recepció del requeriment.
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta
haurà d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte.
Si, per causes imputables a l’adjudicatari, el contracte no es formalitza en el
termini assenyalat, es procedirà a imposar una penalitat equivalent al 3% del
pressupost base de licitació, IVA exclòs, de conformitat amb el que disposa
l’article 153.4 LCSP.
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2)

DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ:

2.1) Drets i obligacions de les parts
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les
dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i
la normativa aplicable i, en particular, els següents:
- El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació
contractual amb la Diputació de Barcelona, als principis ètics i a les regles de
conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat,
d’imparcialitat i d’integritat, d’objectivitat i de transparència. En particular, s’obliga a:
 Facilitar a la Diputació de Barcelona la informació establerta per la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i
qualsevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.
 Comunicar a la Diputació de Barcelona les possibles situacions de conflicte
d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin,
directa o indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc l’interès
públic.
Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al servei
de l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del
procediment de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o
indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que
compromet la seva imparcialitat i independència en el context de dit procediment
de licitació.
 No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la
present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència
competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria.
 Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de
pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes
previstos en el Codi Penal vigent en cada moment.
- El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació
amb els seus subcontractistes o subministradors (cas d’admetre’s la subcontractació)
en els termes de l’article 217 LCSP.
- El contractista haurà d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i
materials que consten detallats a la clàusula 1.10 del present plec. Aquesta obligació
es considera essencial.
- El contractista resta obligat a prestar el servei amb la continuïtat i la regularitat que
s’acorda en el present Plec.
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- Tot el personal lligat al contractista directament o indirecta estarà assegurat i amb
cobertura d’accident.
- El contractista haurà d’estar en possessió de quantes acreditacions/habilitacions
legals siguin necessàries per desenvolupar correctament l’objecte del contracte.
- El personal depenent del contractista per al compliment de les prestacions objecte de
la present contractació no tindran cap dret ni vinculació davant la Diputació de
Barcelona.

2.2) Condicions especials d’execució
D’acord amb l’article 202 de la LCSP, en aquesta contractació es preveuen les
condicions especials d’execució següents:
-

És condició especial d’execució que l’empresa contractista garanteixi el pagament
en temps i forma dels salaris del personal adscrit al contracte. A efectes de
comprovació, el contractista haurà de remetre a l’òrgan de contractació, quan
aquest ho sol·liciti, una declaració on constin les dades que permetin comprovar
aquest compliment.

2.3) Modificació del contracte
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la
forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de
normativa aplicable.
No es preveu la modificació del contracte.
2.4) Règim de pagament
El contractista presentarà factures trimestrals. El comprovant de la realització dels
treballs facturats es farà mitjançant informes d’actuacions desenvolupades durant el
trimestre. Les factures detallaran els corresponents conceptes, la quantitat i l'import de
cadascun d'ells i el desglossant de l'import corresponent a cada Parc.
El pagament es realitzarà per la Diputació de Barcelona, en els terminis establerts en
l’article 198.4 LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents
de cotització del personal destinat a l'execució del contracte, als efectes de comprovar
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que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat
Social.
Les factures s'han de presentar en el Registre de Factures de la Diputació de
Barcelona, depenent de la Intervenció General, que és l'òrgan que té les competències
en matèria de comptabilitat, i han d'incloure la identificació del destinatari de la
contractació: Servei de Gestió de Parcs Naturals.
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats
compreses en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic han de
presentar factures electròniques d’acord amb la normativa vigent, tot complint els
requeriments tècnics detallats en el portal de tràmits del proveïdor de la seu
electrònica de la Diputació de Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat).
En totes les factures electròniques la identificació dels centres gestors destinataris es
farà mitjançant els següents codis DIR3:
Oficina comptable:
Òrgan gestor:
Unitat tramitadora:

GE0001058 Intervenció General - Registre de Factures
GE0001097 Servei de Gestió de Parcs Naturals
GE0001097 Servei de Gestió de Parcs Naturals

2.5) Revisió de preus
D’acord amb l’article 103 de la LCSP, no s’admet la revisió de preus.

2.6) Penalitats
Cas que la Diputació de Barcelona opti per la no resolució del contracte, s’imposaran
al contractista les penalitats següents:
D’acord amb l’article 193 del la LCSP:
A) per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà:
una penalitat diària en la proporció de 0,60€ per cada 1.000 € del preu del
contracte, IVA exclòs.
D’acord l’article 192.1 de la LCSP:
B) per altres incompliments, amb el límit del 10% del preu del contracte, per a cada
penalitat, i amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA exclòs, s’imposaran:
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Pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos o
de les condicions especials d’execució definides al contracte, s’imposaran
penalitats de fins al 10 % sobre el preu del contracte, IVA exclòs, que hauran de
ser proporcionals al grau d’incompliment, en els termes següents:
-

S’imposarà una penalitat del 3% de l’import del contracte per la no presentació
una vegada formalitzat el contracte, i dins del termini màxim d’un mes, del pla
d’activitats on hi figuri el Pla de treball amb el calendari anual dels treballs a
portar a terme que inclogui les millores proposades, d’acord amb la clàusula
4.9 del PPTP.

Per aquells treballs que es desenvoluparan en l’hàbitat del bosc de ribera (on hi ha
espècies d’amfibis protegides molt vulnerables).
- S’imposarà una penalitat del 2% de l’import del contracte per cada
incompliment de les mesures i protocols de bioseguretat establerts pel Servei
de Fauna i Flora, DTES de la Generalitat de Catalunya, per el seguiment i
estudi de les poblacions d’amfibis silvestres, establertes a l’Annex 1 del PPTP.
- S’imposarà una penalitat del 2% de l’import del contracte per cada
incompliment de no disposar de les autoritzacions de captura científica i de
gestió d’amfibis i rèptils de la Generalitat de Catalunya per a totes les activitats
que exigeix el contracte, establertes a la clàusula 2 del PPTP.
C) Per l’incompliment de les condicions de subcontractació, així com la falta
d’acreditació de l’aptitud del subcontractista, s’imposarà una penalitat de fins el 50%
de l’import del subcontracte o donar lloc a la resolució del contracte, d’acord amb
l’article 215.3 de la LCSP.
D) Per l’incompliment de les condicions de pagament a subcontractistes s’imposarà
una penalitat de fins el 50% de l’import del subcontracte o donar lloc a la resolució
del contracte en els termenes de l’article 217.2 de la LCSP.
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui
formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia l’emissió dels informes
pertinents.
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de
les quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar a l’empresa
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contractista, o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin
deduir els pagaments esmentats.
En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en
l’execució en què no estigui prevista penalitat, o aquesta no cobreixi els danys causats
a la Diputació, s’exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.

2.7) Causes de resolució
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i
concordants de la LCSP, les següents:
-

El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a
contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP.

-

La reiteració de l’incompliment en dues (2) vegades de la condició especials
d’execució del contracte prevista a la Clàusula 2.2 del present Plec.

-

L’incompliment de les obligacions essencials del contracte previstes en el present
plec.

2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a
comptar des del lliurament o la realització de l’objecte del contracte, recepció que
s’haurà de formalitzar mitjançant el corresponent document acreditatiu.
2.9) Termini de garantia del contracte
Es fixa un termini de garantia d’un (1) mes a comptar des de la data de recepció i/o
conformitat de la prestació contractada.
2.10) Cessió
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals
de qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia
autorització expressa de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts
en l’article 214 LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la
competència en el mercat. No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona
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quan la cessió suposi una alteració substancial de les característiques de
l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del
contracte.
2.11) Subcontractació
D’acord amb els articles 215.2.e) en relació amb l’article 75.4 de la LCSP, s’estableix
com a tasques crítiques que no es poden subcontractar tant la instal·lació, com els
manteniments de tots els equips situats en el medi de cada parc.
Aquestes tasques no es poden subcontractar perquè són les fonamentals en relació a
l’objecte del contracte i que requereixen de personal altament especialitzat i expert tant
en instal·lació i manteniment de la tipologia d’equips objecte del contracte com en la
gestió d’imatges i la fenologia de les espècies protegides de les que es vol fer el
seguiment per no afectar-les en l’època crítica d’aparellament i cria.
En el cas que si que es pugui fer subcontractació:
El contractista podrà subcontractar vàlidament la realització parcial del contracte,
mitjançant comunicació prèvia i per escrit a la Diputació de Barcelona del subcontracte
a celebrar, i de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 215 de la LCSP.
Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit a la
Diputació de Barcelona, després de l’adjudicació del contracte o a l’inici de la seva
execució, la intenció de celebrar subcontractes o qualsevol modificació d’aquesta, tot
indicant la part de la prestació a subcontractar i la seva identitat, les dades de contacte
i els representats legals del subcontractista així com justificant l’aptitud d’aquest per
executar-la de conformitat amb l’establert per la normativa i el present plec i que no
està incurs en cap supòsit de prohibició per contractar.
2.12) Confidencialitat de la informació
La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada
els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten
declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les
dades incloses en el DEUC o declaració anàloga.
En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té
caràcter confidencial.
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D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del
coneixement de la informació de referència.
De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la
informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per
aquests com a confidencial.
2.13) Règim jurídic de la contractació
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules
Administratives Particulars, pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars per la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, mitjançant la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i la seva normativa de
desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria
de contractació pública, pel Plec de Clàusules Administratives Generals de la
Diputació de Barcelona publicat en el BOPB de 30 de desembre de 2013 en allò que
no contradigui la normativa citada, així com per la resta de normativa legal aplicable.
2.14) Notificacions i ús de mitjans electrònics
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans
electrònics.
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al
seu contingut a través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del Consorci
de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC).
El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui,
en el qual s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS, en
cas que s’hagi facilitat un número de telèfon mòbil.
L'accés a les notificacions electròniques serà efectuat pel representant legal o les
persones autoritzades en l'apartat de notificacions de la pàgina web de la Seu
electrònica (https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/notificacions/).
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha
acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense que
s’hagi accedit al seu contingut.
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L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions accessibles
al Perfil de Contractant.
2.15) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i
mediambientals del contractista
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria
laboral, amb obligació de complir les condicions salarials dels treballadors conforme
el conveni col·lectiu sectorial d’aplicació, de seguretat social, de seguretat i salut en el
treball, de prevenció de riscos laborals, d'integració social de les persones amb
discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades
personals tant nacional com de la Unió Europea, i en matèria mediambiental.
2.16) Assegurances
El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil
per un import mínim de 300.000,00 €.
2.17) Lloc de prestació dels serveis objecte del contracte
Els llocs fixats per a la prestació dels serveis objecte del contracte, d’acord amb la
clàusula 3 del PPTP, és:
•

Parcs del Garraf i Olèrdola.

•

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac

•

Parc Natural – Reserva de la Biosfera (PN-RB) del Montseny

2.18) Responsable del contracte
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 LCSP, a
un/a tècnic/a de la Subsecció de conservació dintre del Servei de gestió de Parcs
Naturals.
El/ la responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè,
intervenir en aquest procés de contractació com a licitador.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 03dd142dc5ed3d0c937c Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 24

Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Oficina Administrativa i de Suport Jurídic

En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en
quin capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que
tinguin representació legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin
administradors.
2.19) Protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de
les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure
circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i la Llei orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets
digitals i resta de normativa estatal o autonòmica que la desenvolupi, s’informa al
contractista i al seu personal:
Responsable
del
tractament

Diputació de Barcelona
Rambla Catalunya 126, 08008-Barcelona
Dades de contacte del Delegat de protecció de dades per a consultes,
queixes, exercici de drets i comentaris relacionats amb la protecció de
dades: dpd@diba.cat
Finalitat del Gestió i tramitació dels contractes del sector públic dels òrgans i unitats
tractament
administratives de la Diputació de Barcelona.
Temps
de Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de
conservació
procediment administratiu, de contractació pública i d’arxiu històric.
Legitimació
Compliment d’obligacions contractuals.
del
tractament
Destinataris
Les dades identificatives de qui subscrigui el contracte poden ser
de cessions o publicades a la Plataforma de serveis de contractació pública de la
transferències Generalitat de Catalunya, que és on es troba el perfil del contractant de la
Diputació. No s’han previst altres cessions més enllà de les previstes per la
llei.
No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les dades
subministrades.
Drets de les Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les
persones
seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través de la Seu
electrònica
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/protecciointeressades
dades/default.asp o presencialment o per correu postal a Rambla
Catalunya, 126, 08008 Barcelona
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Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot
interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de
control, en particular en l'Estat membre en què tingui la seva residència
habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, si considera que el
tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el RGPD.
Sent
a
Catalunya
l’APDCAT
l’autoritat
de
referència
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/
Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest
contracte no es preveu cap tractament de dades. Per aquest motiu el contractista no
podrà accedir als documents, arxius, sistemes i suports que continguin dades de
caràcter personal sense autorització expressa de l’òrgan competent de la Diputació.
En el cas que el personal vinculat al contractista tingués accés, directe o indirecte, a
dades o informacions de caràcter personal, l'empresa els exigirà el compliment del
deure de secret respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut tenir
accés en el desenvolupament de l’activitat o servei prestat, fins i tot després de
finalitzar la relació contractual, i la immediata comunicació d’aquesta violació de
seguretat a la Diputació.
En el cas que més endavant resultés necessari l’accés a dades personals el
contractista i la Diputació establiran per escrit les obligacions de les parts per donar
compliment a les prescripcions previstes a la normativa vigent en matèria de protecció
de dades de caràcter personal.

3) DADES ESPECÍFIQUES
3.1) Sistema de determinació del preu del contracte
El preu del contracte s’ha determinat, d’acord amb la justificació que consta en
l’expedient, en base a una combinació de diverses de la modalitats de càlcul estimant
els preus referits a components de la prestació.
3.2) Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l'objecte del
contracte
La Diputació de Barcelona es reserva la realització de comprovacions sobre la qualitat
de l’objecte del contracte, a la seva recepció, pels mitjans següents:
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Mitjançant el personal, nomenat pel Servei de Gestió de Parcs Naturals de la Diputació
de Barcelona, responsable de la vigilància i control de la correcta execució del
contracte d’acord amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars que regulen aquesta contractació.
Quan s’estimi oportú es procedirà a la supervisió conjunta dels serveis realitzats per
part del responsable del contracte i de l’empresa contractista.
3.3) Facultat de la Diputació de Barcelona sobre manteniment d’estàndards de
qualitat en la prestació del servei
El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions
equivalents als criteris econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del
contracte i el personal que adscrigui a la prestació del servei haurà d'observar els
nivells mínims de comportament i les regles de decòrum adients a la prestació
contractada; quan alguna de les persones no observi aquests nivells i regles, la
Diputació de Barcelona n’informarà al contractista i aquell haurà de substituir-la en el
termini més breu possible.
El contractista haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència
suficients per poder substituir les persones que prestin els serveis objecte del
contracte en supòsits de vacances, absències i/o malalties.
3.4) Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial
En suposar l’execució del contracte la intervenció de mitjans personals o tècnics del
contractista a les dependències de la Diputació de Barcelona, i en funció del risc que
comporta, el contractista, en un termini màxim de deu dies naturals a comptar des del
següent al de la formalització del contracte i amb caràcter previ a l’inici dels treballs,
restarà obligat a elaborar i trametre al Servei promotor la planificació preventiva duta a
terme, en base a la informació facilitada per la Diputació de Barcelona.
Dita planificació implementarà les previsions contingudes a la normativa general de
prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball, relatives a l’avaluació
dels riscos detectats i les mesures específiques a adoptar per eliminar o reduir i
controlar els esmentats riscos. Així mateix, el contractista haurà d’acreditar, en el
termini assenyalat al paràgraf anterior, el compliment del deure d’informació i formació
als treballadors implicats en els treballs d’execució esmentats en relació amb la
planificació preventiva efectuada amb motiu de la concurrència empresarial.
Per tal de garantir durant l’execució del contracte l’aplicació coherent i responsable
dels principis d’acció preventiva i dels mètodes de treball, així com el control de la
interacció de les diferents activitats desenvolupades a les dependències de la
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Diputació i l’adequació entre els riscos existents i les mesures aplicades, s’estableixen
els següents medis de coordinació:
• L’intercanvi d’informació i de comunicacions entre la Diputació de Barcelona i el
contractista.

• La celebració de reunions periòdiques entre la Diputació de Barcelona i el
contractista.
• La impartició d’instruccions.
3.5) Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball
No és procedent.
3.6) Propietat dels treballs
Qualsevol treball desenvolupat durant la vigència del contracte per part de l’empresa
contractada és propietat de la Diputació de Barcelona.
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Procediment obert

ANNEX 1 AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
APLICABLE AL CONTRACTE DE 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 BIOSEFERA DEL MONTSENY.
(Expedient núm. 2019/6884)
Model de declaració responsable per al compliment de normativa nacional
A INSERIR EN EL SOBRE A
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ...,
CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona
de contacte......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon núm.
............... i fax núm.. .. .....................), opta a la contractació relativa a la 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 i DECLARA RESPONSABLEMENT:
-

Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb
menors d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per
acreditar que totes les persones que s’adscriguin a la realització de dites activitats
no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i
indemnitat sexual.

-

Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels
recursos humans i tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin
derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa
l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials.
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-

-

Que, en cas que el contracte requereixi que el contractista faci tractament de dades
personals segons la clàusula 2.19 del Plec de Clàusules Administratives Particulars,
s’ha d’indicar la següent informació:
 No té previst subcontractar els servidors ni els serveis associats a aquests.
 Té previst subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests.
En el cas de subcontractació, indicar el nom o perfil
empresarial del subcontractista que s’haurà de
definir per referència a les condicions de solvència
professional o tècnica
Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels
Jutjats i Tribunals espanyols.
Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones
treballadores amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les
mesures alternatives previstes en la legislació vigent.
 SÍ

-

 NO

-

 NO obligat per normativa

Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions
previstos al PCAP.
 SÍ

-

 NO obligat per normativa

Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.
 SÍ

-

 NO

 NO

Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:


Està subjecta a l’IVA.



Està no subjecta o exempta de l’IVA i són vigents les circumstàncies que
donaren lloc a la no-subjecció o l’exempció.

Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa:


Està subjecta a l’IAE.



Està no subjecta o exempta de l’IAE i són vigents les circumstàncies que
donaren lloc a la no-subjecció o l’exempció.
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-

Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions,
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:
Persona/es
autoritzada/es*

DNI*

Correu electrònic
professional*

Mòbil
professional

*Camps obligatoris.
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de
notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de
comunicar la dita circumstància, per escrit, a la Diputació de Barcelona per tal de fer
la modificació corresponent.
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les
persones a qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments
derivades d’aquesta contractació, per tal que la Diputació pugui facilitar-les al servei
e-Notum a aquests efectes.
-

Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què
pertanyen és (indicar les empreses que el composen).

(Data i signatura).”
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ANNEX 2 AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
APLICABLE AL CONTRACTE DE 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)
A INSERIR EN EL SOBRE B
Model de proposició avaluable d’acord amb criteris automàtics:
“

• La proposició econòmica, basada en el preu, haurà d’ajustar-se al model següent:
El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document
..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm..........,
(persona de contacte......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon
núm. ............... i fax núm.. .. .....................), assabentat/da de les condicions
exigides per optar a la contractació relativa a la 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, es
compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives
Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, que accepta
íntegrament, per la quantitat de ……….……………….. euros, IVA exclòs.
L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €.
El criteri avaluable de manera automàtica núm. 2 haurà d’ajustar-se al model
següent:
Increment de les inspeccions ordinàries a les 20
instal·lacions al llarg de l’any (mínim són 20 visites /any),
amb la finalitat de posar a punt la instal·lació abans de la
temporada anual i per resoldre incidències de la instal·lació,
d’acord amb les clàusules 4.6 i 4.7 del PPTP
Nº inspeccions mínimes 20

Nº Inspeccions
proposades

20 inspeccions + ...
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El criteri avaluable de manera automàtica núm. 3 haurà d’ajustar-se al model
següent:
Increment en l’elaboració de vídeos de les espècies objecte
de seguiment (mínim 128 vídeos d’esdeveniments d’interès,
8 per cada càmera instal·lada, 16 vídeos recopilatoris, un
per cada càmera instal·lada; més 3 vídeos resum, un per
cada espai natural, d’acord amb la clàusula 4.5 del PPTP
Nº vídeos mínim 128 esdeveniments interès +16 recopilatoris +
3 resum

Nº Vídeos proposats

147 vídeos + ...

El criteri avaluable de manera automàtica núm. 4 haurà d’ajustar-se al model
següent:
Increment en el número de presentacions a Jornades,
Congressos, Concurs de filmacions de Fauna salvatge
d’acord amb la clàusula 4.5 del PPTP
Nº presentacions mínim 1

Nº Presentacions
proposades
1 presentació +...

(Data i signatura)."
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR
PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 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)

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

La Diputació de Barcelona, a través del Servei de Gestió de Parcs Naturals gestiona,
entre d’altres espais naturals, els Parcs del Garraf i d’Olèrdola, el Parc Natural de Sant
Llorenç del Munt i l’Obac i el Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny.
Aquests espais naturals disposen d’una sèrie d’edificis, locals i equipament informàtic,
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 diferents indrets on nidifiquen
o es reprodueixen determinades espècies, així com la gravació i reproducció de moltes
d’aquestes imatges.
L’objecte d’aquest contracte és vetllar pel bon funcionament del sistema d’adquisició
d’imatges de fauna salvatge autòctona protegida (de fotografia i de vídeo) dins l’àmbit
territorial dels Parcs del Garraf i d’Olèrdola, el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i
l’Obac i el 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 la temporada. En alguns casos s’instal·laran equips en
noves ubicacions, o es milloraran els ja existents. La seva realització haurà d’ajustarse a les especificacions d’aquest plec i serà revisat i controlat pel tècnic responsable
del contracte designat pel Servei de Gestió de Parcs Naturals.

2. DURADA DEL CONTRACTE.
Aquest contracte tindrà una durada de tres anys i mig (3,5) a comptar des de la
formalització del contracte, sense possibilitat de pròrroga.

3. ABAST DE LA CONTRACTACIÓ
Els Plans Especials de protecció del medi natural i del paisatge del conjunt de la
Xarxa de Parcs Naturals (la XPN) de la Diputació de Barcelona tenen per objectiu
promoure accions per garantir la conservació del patrimoni natural.
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El Pla estratègic de seguiment i recerca (a partir d’ara, 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:
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.
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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
-

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.

En l’àmbit territorial de la Xarxa de Parcs (concretament els Parcs del Garraf i
d’Olèrdola, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Parc Natural i Reserva
de la Biosfera del Montseny) hi ha diversos grups faunístics d’alt interès de
conservació, molts d’ells susceptibles de ser filmats o fotografiats amb l’objectiu
d’optimitzar el seguiment durant l’època reproductora i en conseqüència millorar-ne
la seva conservació. Sense descartar-ne cap d’aquests, cal destacar-ne els
ratpenats i els rapinyaires diürns i nocturns tant forestals com rupícoles.
Per tal de poder seguir la seva fenologia i l’èxit reproductor durant l’època de cria
amb precisió de molts d’aquests grups faunístics (i de la manera més eficaç i
eficient possible amb les tecnologies disponibles actualment) es fa necessari
implementar un monitoratge mitjançant la implementació i manteniment del sistema
d’adquisició d’imatges objecte del present contracte
També és objecte d’aquesta contractació la recopilació d’imatges i gravacions per
tal de fer les servir per a la recerca, la divulgació, la comunicació i l’educació
ambiental relacionats amb els aspectes proposats en aquest contracte.
Totes les accions derivades d’aquest contracte, tant la Diputació de Barcelona i com
el contractista les executarà seguint les directrius i els protocols del Servei de
Fauna i Flora del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya que es resumeixen a les autoritzacions de captura científica o de gestió
d’amfibis i rèptils (Annex 1). Les autoritzacions de la Generalitat de Catalunya són
un requisit indispensable per poder executar les tasques d’aquest contracte.
Els espais naturals on es proposa portar a terme els treballs, en base el que
estableixi en la clàusula 3, són els següents:
-

Parcs del Garraf i Olèrdola.

-

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac

-

Parc Natural – Reserva de la Biosfera (PN-RB) del Montseny
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Així doncs, concretament, les actuacions que s’han de realitzar en els diferents
espais d’interès natural de la Xarxa de Parcs gestionats per la Diputació de
Barcelona, i que són objecte del present contracte es detallen a la següent clàusula.

4. CONDICIONS TÈCNIQUES
4.1. Instal·lació i manteniment integral del maquinari
L’empresa contractista farà la gestió integral fins a la resolució final i tancament del
Contracte, de les incidències del maquinari subministrat als centres per la Diputació de
Barcelona i inclòs a l’inventari d’equipament existent, que s’inclou a l’apartat 4.6.1
d’aquest Plec.
L’adequat manteniment del maquinari subministrat serà responsabilitat de l’empresa
contractista.
La instal·lació i manteniment d’equips situats en els punts de nidificació o reproducció
de les espècies objecte de seguiment es realitzarà per part del Grup de Suport de
Muntanya del cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya (en endavant,
AA.RR), tal com estableix la vigent normativa de protecció de la fauna.
La resta d’instal·lacions i manteniments d’equips que es desenvolupin dins els espais
naturals protegits, els realitzarà l’empresa contractista aplicant les condicions que
s’estableixen en aquest plec.
El tècnic responsable del contracte serà la persona que coordinarà les actuacions amb
el cos d’AA.RR i l’empresa contractista.
L’empresa contractista haurà de realitzar un pla de treball anual, a lliurar un mes
desprès de feta la formalització del present contracte, i en anys successius a lliurar la
darrera setmana del mes d’agost, on es proposaran i valoraran totes les previsions
d’intervencions de manteniment d’equips i millores (veure apartat 4.4) a realitzar durant
l’any següent (període des de l’u de setembre fins al final d’agost de l’any següent),
així com les diferents inspeccions ordinàries als equipaments i instal·lacions (mínim
una revisió anual de tots els sistemes: juliol - agost). Aquest pla de treball inclourà
també un inventari detallat i actualitzat de tot el material present a les diferents
instal·lacions.
4.2. Manteniment preventiu
Els entorns on s’hauran de portar a terme les diferents actuacions de revisions i
reparacions del maquinari són els equipaments, els repetidors i les instal·lacions
ubicades dins i fora dels indrets concrets on es capturen les imatges de l’espècie
objectiu (nius, zones de cria, zona d’hivernada, .. .)
En el cas d’haver d’accedir a nius, els únics que podran fer-ho són el Grup de Suport
de Muntanya dels AA.RR i tant sols si es detecta un funcionament incorrecte de les
càmeres. El tècnic responsable del contracte, a través del tècnic de conservació de
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cada Parc, s’encarregarà de contactar amb els AA.RR. per coordinar l’actuació amb
l’empresa contractista i sol·licitar els permisos que corresponguin.
Les actuacions a portar a terme seran la revisió del correcte funcionament dels equips
de gravació, les pantalles per la visualització directa, els equips de gravació i les
bateries i alimentadors, quan n’hi hagi, en els equipaments principals. En les estacions
repetidores i les caixes remotes es revisarà el correcte subministrament d’energia,
l’estat de les bateries, el cablejat i el correcte funcionament dels diferents equips de
descodificació i d’emissió i recepció.
Durant el manteniment preventiu el contractista ha de preveure la detecció
d’incidències i avisar quan es detectin mancances en el correcte funcionament o
avaries. En el període màxim de 72 hores haurà de presentar un escrit al responsable
del contracte, indicant tipus d’averia, causes possibles (de manera argumentada),
propostes de resolució, pressupost desglossat (costos materials, hores personal,
costos desplaçament) de les diferents alternatives d’actuació proposades i estimació
termini resolució).
4.3. Manteniment correctiu
Com a resultat de la observació per part dels guardes i tècnics del Parc o bé de les
inspeccions ordinàries als equipaments i instal·lacions per part de l’empresa
contractista, es detecta aquelles instal·lacions que ja sigui pel propi desgast, per la
meteorologia (pluges torrencials, pedra, calamarsa, ventades molt fortes), per atacs de
fauna (rosegat de cables) o bé per actes vandàlics s’han fet malbé en el transcurs de
la darrera temporada de cria (entre gener i agost, en funció de cada espècie) i s’han de
reparar o substituir.
El manteniment correctiu no forma part de l’objecte del contracte.

4.4. Modernització d’instal·lacions i noves instal·lacions
Les millores que proposi l’empresa contractista (actualitzacions de programari,
modernització i/o ampliació de maquinari), donat que s’hauran de valorar si són
pertinents (necessitat i cost), s’hauran d’autoritzar en cas afirmatiu i gestionar la seva
adquisició sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària i queden exclosos d’aquest
contracte.
Durant el primer any, en un període comprès entre els mesos d’agost i desembre (fora
de l’època reproductora de les espècies rapinyaires), i sempre que es disposi dels
permisos i la disponibilitat dels AA.RR per realitzar les tasques d’escalada que pertoca,
es procedirà a la instal·lació de sis (6) noves càmeres (i les seves caixes de
comunicacions si s’escau) en noves ubicacions dins del Parc del Garraf, Parc Natural
de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny,
amb els preus i el materials detallats apartats 4.6 descripció de les instal·lacions i el
sistema i 4.14 Pressupost (segons indiqui el tècnic responsable). Les instal·lacions es
podran fer a diferents punts d’interès faunístic, com per exemple ho serien indrets de
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nidificacions d’aus rapinyaires (tant en penya-segats o sobre arbres) o llocs de cria o
d’hivernació de ratpenats. El tècnic responsable podrà variar la instal·lació de càmeres
per espècies rapinyaires per altres espècies diferents, atenent a les necessitats del
moment de cada parc.
Les noves instal·lacions que s’executaran en el marc del present contracte són les que
es llisten tot seguit i es descriuen detalladament en l’apartat 4.6, que s’incorporaran a
l’actual xarxa de Video-Seguiment que ja esta funcionant al Parc del Garraf:
(instal·lacions Vallbona 3 i Tro 3), Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
(instal·lacions Casajoana, Matarrodona i Farell) i Parc Natural i Reserva de la Biosfera
del Montseny (instal·lació de l’oficina de Masia Mariona i les de fauna vertebrada
d’hàbitats riberencs i cavernícola).
4.5. Gestió d’imatges
Les activitats descrites en aquest apartat s’iniciaran a partir del segon any natural en el
que es desenvoluparà el contracte i es repetiran cada any natural fins a la finalització
d’aquest.
El contractista serà responsable de la recopilació i edició d’imatges i gravacions de
totes les instal·lacions a que es refereix el present contracte per tal que la Xarxa de
Parcs de la Diputació de Barcelona pugui fer les servir per a la recerca, la divulgació,
la comunicació i l’educació ambiental relacionats amb els aspectes proposats en
aquest contracte.
La gestió de les imatges captades per les càmeres es realitzarà tal com s’estableix a
Manual de producció audiovisual de la Diputació de Barcelona Normes d’aplicació de
la imatge corporativa - versió vigent
Quant als continguts que es filmen a cada parc, es requereix el vistiplau del seu òrgan
gestor, l’oficina del Parc en qüestió. Quan es difonguin per XX.SS haurà de citar-se
l'autoria del vídeo (el contractista) i la producció, que és de la Xarxa de Parcs Naturals
(XPN) de la Diputació de Barcelona. Tot el material és del Parc (XPN. Diputació de
Barcelona) i que el podrà utilitzar i difondre pels seus canals de comunicació i
informació web i XXSS.
Caldrà el vistiplau USI [Unitat de Suport a la Informació de la Gerència de Serveis
d’Espais Naturals (Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de
Barcelona)] quant a l'edició dels vídeos (per tal de vetllar que es compleixin tots els
requisits exigibles, no hi hagi errades, ni tampoc mancances) abans no es publiquin.
La temporada anual de filmació és aquella que engloba tota l’època de cria de les
espècies filmades.
Durant la temporada esmentada, es preveu la detecció de seqüències
d’esdeveniments d’interès per la divulgació o per motius científics, es realitzarà
l’adquisició d’imatges de vídeo o fotogrames a cada càmera. Es preveu que es facin
vuit vídeos per cada càmera instal·lada, per tant 128 vídeos (amb una durada mínima
de 1 minut cadascun) al llarg de la temporada anual de filmació. L’adjudicatari haurà
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d’entregar cadascun dels vídeos en el termini d’una setmana (com a màxim) a partir de
la data que s’hagi produït l’esdeveniment d’interès.
Un cop finalitzada la temporada, es farà un vídeo recopilatori per cada càmera
instal·lada, per tant 16 vídeos (amb una durada mínima de 5 minuts cadascun) al llarg
de la temporada anual de filmació, en base a l’activitat observada i l’interès de les
imatges que es vagin captant al Parc del Garraf i d’Olèrdola, al Parc Natural de Sant
Llorenç del Munt i l’Obac, i al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny.
A final de temporada també s’elaboraran 3 vídeos resum (amb una durada mínima de
2 minuts cadascun) amb música i guió, un per cada espai natural. En cas de no haverhi imatges d’alguna de les espècies objectiu de la filmació, es podran reemplaçar per
altres espècies, previ vist i plau del tècnic responsable.
L’adjudicatari haurà d’entregar els vídeos recopilatoris de cada càmera i els resum de
cada espai natural, en total 19, en el termini de dos mesos (com a màxim) a partir de la
data de finalització de la temporada anual de filmació.
El contractista haurà de presentar, com a mínim (1) vídeo, elaborat amb les imatges
obtingudes en les 16 càmeres instal·lades, en una Jornada, Congres o Concurs de
filmacions de Fauna Salvatge, d’àmbit nacional o europeu.

4.6. Descripció dels equips i del sistema
En aquest apartat es resumeix el funcionament general dels diferents equips, ubicats a
cada espai natural: Garraf, Olèrdola, Sant Llorenç del Munt i l’Obac i Montseny.
4.6.1

Parcs del Garraf i d’Olèrdola

Aquests dos Parcs compten amb un conjunt d’instal·lacions que es llisten tot seguit i
que es troben enllaçades mitjançant punts d’accés.
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- Nius zona A: instal·lacions Vallbona 1 i Vallbona 2
- Nius zona B: instal·lacions Tro 1 i Tro 2
- Nius zona C: Olesa de Bonesvalls, 2 instal·lacions.
- Repetidors: AENA i La Mola
- La Pleta:
o

Recepció de totes les instal·lacions, compta amb una antena omnidireccional,
aquí es rep simultàniament totes les senyals:

o

Gravador de xarxa (NAS) con 4 TB on es registra tot el cicle.

o

Les imatges es poden veure en las dos pantalles del centre específiques per al
projecte.

o

Un ordinador remot, permet accedir a tota la instal·lació i així gestionar,
descarregar i revisar tot el que succeeix en temps real.

Esquema de funcionament:
- AENA (Repetidor 1) rep de la Mola (Repetidor 2), Tro 1 i Tro 2. Envia a la Pleta.
- La Mola (Repetidor 2) rep d’Olesa de Bonesvalls i envia a AENA (Repetidor 1)
- Instal·lacions Vallbona 1 i 2 envien directament a La Pleta
Totes les instal·lacions de nius es composen dels següents elements:
- Càmera / cable
- Instal·lació fotovoltaica
- Punt d’accés
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En el cas dels repetidors:
- El d’AENA, comptem amb tensió proporcionada pel centre emissor, el Parc del
Garraf te un SAI per prevenir pujades i baixades de tensió.
- El repetidor de la Mola: està format per una instal·lació fotovoltaica y dos punts
d’accés.
Instal·lacions de plaques fotovoltaiques: totes elles formades per: un armari exterior
amb suport per a terra o paret i les pròpies plaques solars. Hi ha les següents:
- Vallbona 1: dos plaques 12V
- Vallbona 2: una placa
- Olesa de Bonesvalls: dos plaques
- Tro: dues plaques
A continuació es llista l’inventari d’elements que formen cadascuna de les
instal·lacions de forma detallada:
4.6.1.1 Vallbona 1:
Actualment aquesta instal·lació fa de repetidor de Vallbona II. En la última intervenció
que es va fer a finals de 2018 es va deixar l’antena de l’altra instal·lació preparada per
a enviar directament a Aena, així no es dependrà d’aquest rebot per a funcionar. A part
aquesta instal·lació va deixar de funcionar poc després de la darrera revisió, s’hauria
d’afegir un sensor per tal que es desconnectés per la nit i així es tindria un reset diari i
estalvi en el consum de bateries. A més aquesta instal·lació no s’ha revisat ni baixat al
niu des de fa 3 anys.
Actualment no funciona la càmera i es desconeix el motiu.
- Càmera FHD F41 Axis con 100 m. cable Ethernet exterior
- 2 X Panell solar fotovoltaic, MITSUBISHI, modelo PV-TE125MF5N
- Armari exterior de polímer 700x520X230
- Regulador Steca Solsum 10.10F
- Injector POE T81B22
- Switch Netgear GS105E
- Porta fusibles 8,5 x 31,5
- Font estabilitzadora MeanWell
- 2 X Punt d’accés Microtik 18dBi 5Ghz Doble Polarització en diferents suports
màstils amb vents
- 2 X Bateries Rolls AGM S12-95 Antiguitat Desembre 2015
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- Cablejat Ethernet i alimentació a l’interior de tub polímer exterior anti propagació de
foc.
4.6.1.2 Vallbona 2:
En esta instal·lació no s’ha baixat al niu des de fa 3 anys, ja que la parella nidifica en
un altre niu:
Revisió de la instal·lació superior i niu. Neteja de l’òptica o substitució (es veu molt
malament), substitució del micròfon.
Actualment no funciona el micro i amb la càmera es veu malament, no sabem si per
humitat interior. La valoració econòmica situant-nos en el pitjor escenari, substituint la
càmera, és la que s’inclou en l’apartat de pressupost.
- Càmera FHD F41 Axis amb 100 m. de cable Ethernet exterior
- Panell solar fotovoltaic, Mòdul GT -250-260 Wp
- Armari exterior Polímer 536x520X230
- Regulador Victron MPPT 75/15
- Injector POE T81B22
- Porta fusibles 8,5 x 31,5
- Punto d’accés Microtik 23 dBi 5Ghz Doble Polarització
- 2 X Gel WP50-12V 50 Ah (Novembre 2018)
- LDR desconnexió nocturna theben
- Cablejat Ethernet i alimentació en interior de tub polímer exterior anti propagació de
foc.
4.6.1.3 Tro 1:
- Càmera FHD F41 Axis
- Cablejat armari -càmera 25m
- Punto d’accés Microtik 18dBi 5Ghz Doble Polarització
- Armari exterior Polímer 536x520X230
- L’alimentació està compartida amb les dues instal·lacions unida por 150 m de cable
entubat.
- 1 placa solar 280 W 24 Volts
- Armari exterior Polímer 700x520X230
- Regulador Steca Solaris PRS 20.20
- Porta fusibles 8,5 x 31,5
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- Font estabilitzadora MeanWell
- 2X Gel LGK75-12 (setembre 2016)
- LDR desconnexió nocturna (Actualment no funciona)
4.6.1.4 Tro 2
- Caixa estanca 250x200x120
- Injector POE T81B22
- Porta fusible 8,5 x 31,5
- Punt d’accés Microtik 23 dBi 5Ghz Doble Polarització
- Actualment aquesta antena està fallant i no es coneix el perquè. Probablement amb
un reset seria suficient.
4.6.1.5 Olesa Bonesvalls:
- Mini Cámara analògica dins caixa estanca niu 1
- Cablejat analògic armari /niu 300 m
- Mini Camara analògica dins caixa estanca niu 2
- Cablejat analògic (preinstal·lació niu 100 m)
- Armari exterior Polímer 536x520X230
- Porta fusibles 8,5 x 31,5
- Font estabilitzadora MeanWell
- Armari exterior Polímer 700x520X230
4.6.1.6 La Mola (Repetidor 2)
Instal·lació repetidora de senyal, composta per una estació fotovoltaica i dos punts
d’accés. Rep les senyals de la instal·lació de càmeres del niu d’Olesa de Bonesvalls i
les envia a la instal·lació de AENA (repetidor 1). L’accés a aquest equipament es pot
fer utilitzant un vehicle tipus tot terreny.
- Panell solar fotovoltaic 80W
- Armari exterior Polímer 536x520X230
- Regulador Steca Solsum 10.10F
- Porta fusibles 8,5 x 31,5
- Font estabilitzadora MeanWell
- Switch gigabit
- Punt d’accés Microtik 23 dBi 5Ghz Doble Polarització
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- Punt d’accés Microtik 100mbps (actualitzar a gigabit)
- 2 X Gel WP50-12V 50 Ah (Octubre 2016)
- Cablejat Ethernet i alimentació a l’interior d’un tub de polímer exterior anti
propagació del foc.
4.6.1.7 AENA (repetidor 1).
Aquesta instal·lació disposa de la corrent elèctrica oferta pel Centre Emissor de AENA,
La caixa (exterior) de la instal·lació esta dotada amb un SAI per tal d’evitar les
variacions de tensió i petits talls en el subministrament elèctric. Rep les senyals de: La
Mola (repetidor 2), Tro1 i Tro2. Envia les senyals a La Pleta. L’accés a aquest
equipament es pot fer utilitzant un vehicle convencional.
4.6.1.8 La Pleta (oficina i centre d’informació del Parc)
Actua com a recepció de totes les altres instal·lacions del Parc, Presenta dues antenes
instal·lades a la teulada que reben simultàniament totes les senyals. Hi ha un
gravador de xarxa (NAS) amb 8Tb de memòria, on s’enregistren totes les senyals
rebudes. Les imatges es poden visualitzar en directe o en diferit a les dues pantalles
de l’exposició situades a la paret de la sala d’entrada a l’edifici. Un ordinador remot
permet accedir a tota la instal·lació i gestionar, descarregar i revisar tots els
esdeveniments en temps real.
4.6.1.9 Instal·lacions Vallbona 3 i Tro 3 per visualitzar les respectives valls
- Noves a executar en el marc del present contracte.
- 2 càmeres 4 K exteriors amb 180 graus de visió (una a cada vall) per al control de
les valls tant del Tro com de Vallbona.

4.6.2

Parc de Sant Llorenç del Munt i l’Obac

4.6.2.1 Instal·lació de l’Obac (Centre d’Informació del Parc)
Actua com a recepció de totes les altres instal·lacions del Parc. Presenta dues antenes
instal·lades a la teulada que reben simultàniament totes les senyals. Hi ha un
gravador de xarxa (NAS) amb 2Tb on s’enregistren totes les senyals rebudes. Les
imatges es poden visualitzar en directe o en diferit a la pantalla de l’exposició situada a
la paret de la sala d’entrada a l’edifici. L’accés a aquest equipament es pot fer utilitzant
un vehicle convencional.
- P Switch gigabit 4 ports
- Gravador digital QNAP
- Punt d’accés client amb antena 120 graus
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- HALL (visualització en directe)
- Pantalla
- Decoder Axis per a la visualització
- Switch gigabit
4.6.2.2 Instal·lació del telescopi (instal·lació de camp 1)
Instal·lació composta per una estació fotovoltaica i dos punts d’accés. Situada a una
cinglera a la part frontal del niu, permet dos camps de visualització: una vista
panoràmica, i una altra vista centrada en el niu, que s’aconsegueix gràcies a un
telescopi. Emet cap a la instal·lació de l’Obac. L’accés a aquesta instal·lació es fa
accedint per un sender, i mitjançant tècniques d’escalada en el tram final.
L’aproximació al sender d’accés es pot fer utilitzant un vehicle tipus tot terreny.
- Cámara IP Axis P1405-E con zoom remot
- Alimentador Midspan
- Punto d’accés SXT HG5
- 2 x Armaris exteriors Polímer
- Bateries: 2 X Gel WP50-12V 50 Ah (2018)
4.6.2.3 Instal·lació del niu de falcons (instal·lació de camp 2)
Es composa dels següents elements: 2 càmeres, cable, instal·lació fotovoltaica, i punt
d’accés. Emet cap a la instal·lació de l’Obac. En tots els casos l’accés a les càmeres
es fa mitjançant tècniques d’escalada, i l’accés a la caixa i la placa fotovoltaica es fa
ascendint per un sender. L’aproximació al sender d’accés es pot fer utilitzant un
vehicle tipus tot terreny.
- Càmera FHD F41 Axis amb 100 m.
- Punt d’accés MICROTICK
- Aquesta instal·lació compta amb 300 m. de cable analògic i alimentació. Amb
variants per als 3 nius.
- Armari exterior Polímer 536x520X230
- Regulador Steca Solsum 8.8C
- Font estabilitzadora MeanWell
- Porta fusibles 8,5 x 31,5
- Punt d’accés Microtik 23 dBi 5Ghz Doble Polarització (Robada)
- 2 X Gel WP50-12V 50 Ah (Novembre 2010)
4.6.2.4 Instal·lació Casajoana niu cuabarrada (instal·lació de camp 3)
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- Nova a executar en el marc del present contracte
- Caixa enterrada amb xapa per a cobrir-la i cadenat, subjecte al terra
- Electrònica interior de caixa (protecció electrònica, alimentador càmera, regulador
de descàrrega de bateries
- Bateries x 4 més carregador
- Cable Ethernet en tub de protecció per a enterrar, piquetes
- Caixa niu a mida més suport a l’arbre per a la càmera amb teleobjectiu
- Targeta de gravació 250 Gb per a vídeo FHD Axis
4.6.2.5 Instal·lació Matarodona niu aufrany (instal·lació de camp 4)
- Nova a executar en el marc del present contracte
- Caixa enterrada amb xapa per a cobrir-la i cadenat, subjecte al terra
- Electrònica interior de caixa (protecció electrònica, alimentador càmera, regulador
de descàrrega de bateries
- Bateries x 4 més carregador
- Cable Ethernet en tub de protecció per a enterrar, piquetes
- Cámara Cànon amb tele 50 augments 4K (compartida amb Farell)
- Carcassa exterior a mida amb suport mimetitzada per a la càmera
- Targeta de gravació 250 Gb per a vídeo FHD Axis
4.6.2.6 Instal·lació Farell niu marcenca (instal·lació de camp 5)
- Nova a executar en el marc del present contracte
- Caixa enterrada amb xapa per a cobrir-la i cadenat, subjecte al terra
- Electrònica interior de caixa (protecció electrònica, alimentador càmera, regulador
de descàrrega de bateries
- Bateries x 4 més carregador
- Cable Ethernet en tub de protecció per a enterrar, piquetes
- Càmera Cànon amb tele 50 augments 4K (compartida amb Matarrodona)
- Carcassa exterior a mida amb suport mimetitzada per a la càmera
- Targeta de gravació 250 Gb per a vídeo FHD Axis
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4.6.3

Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny

4.6.3.1 Instal·lació de la Masia Mariona (oficina i centre d’informació del Parc)
Disposa de dues càmeres amb radom, situades a les golfes de l’oficina de Masia
Mariona per captar l’activitat de la colònia de ratpenats i d’un niu d’òliba. Les càmeres
permeten canvi d’orientació i zoom, tot amb comandament a distància amb el
programari adient. L’equip disposa d’un gravador de 2Tb. Un ordinador remot permet
accedir a tota la instal·lació i gestionar, descarregar i revisar tots els esdeveniments en
temps real.
Las dos instal·lacions estan integrades a la xarxa passant prèviament per un Switch
Netgear. Aquestes dos instal·lacions son gestionades i controlades mitjançant un PC
propietat de la Diputació de Barcelona. Disposen d’un gravador digital QNAP propietat
també de la Diputació de Barcelona per a registrar tot el procés.
Mitjançant un descodificador de Axis es pot visualitzar les dues imatges des del hall de
las oficines.
4.6.3.2 Colònia de ratpenats
- Cámara PTZ Axis p5414-e amb targeta de gravació integrada de 64 Gb.
- Focus IR 940 mn.
- Alimentador Midspan
4.6.3.3 Niu Òliba
- Cámara amb zoom remot amb targeta de gravació integrada de 64 Gb.
- Focus IR 940 mn.
- Alimentador Midspan
4.6.3.4 Instal·lacions de camp de seguiment de fauna d’habitats riberencs.
Instal·lació CAM 1.
- Cámara Reconyx MS8GREY MicroFire Wifi Enabled Security Camera. Grey.
- Aquesta càmera de fototrampeig compta amb una targeta de 32 Gb que registra els
moviments, simultàniament envia les imatges a baixa resolució mitjançant
transmissió WIFI a un router 4G instal·lat a uns 50 m.
- La càmera compta amb una bateria externa instal·lada en una caixa estanca. Tot
aquest conjunt està instal·lat en un arbre a 10 m d’alçada.
- La segona part de l’equip consta de:
- Router 4 G intempèrie amb targeta de dades (Mikrotik LtAP ) Instal·lat en un arbre a
50 m. de la càmera i alimentat mitjançant cable entubat (uns 60 m).

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 0aec8c1ea6b6a583041c Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 15

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

- El sistema d’alimentació fotovoltaic està instal·lat a la part alta d’una alzina,
mitjançant plataforma de fusta tractada i subjectada a l’enforcadura de l’arbre.
Consta d’una caixa estanca amb tota la electrònica de regulació i protecció
elèctrica, temporitzat per a la interrupció durant les hores nocturnes. Una bateria de
50 Amp. i placa de 60W.
Instal·lació CAM 2.
- Cámara Reconyx MS8GREY MicroFire Wifi Enabled Security Camera. Grey.
- Aquesta càmera de fototrampeig compta amb una targeta de 32 Gb que fa una
fotografia en mode Time Lapse per a registrar el canvi de l’entorn.
- La càmera compta amb una bateria externa instal·lada en una caixa estanca. Tot
aquest conjunt està instal·lat en un arbre a 5 m d’alçada.
Nova instal·lació de fauna cavernícola a part central del massís del Montseny
(s’executarà en el marc del present contracte)
- Càmera 4 K per al control de fauna cavernícola
- Panell solar 250 W amb suport per a terra, LDR, brides i pintura
- Caixa enterrada amb xapa x cobrir-la i cadenat, subjecte a terra
- Electrónica interior de la caixa
- Bateries x 4 més carregador
- Cable Ethernet dins tub de protecció per enterrar, piquetes
- Carcassa exterior a mida amb suport mimetitzada per la càmera
- Targeta de gravació 250 Gb para vídeo FHD axis
- Ma d’obra instal·lació placa, bateries i posada en funcionament de la recepció a
l’oficina de Masia Mariona

4.7. Rutes per realitzar les inspeccions
Les rutes que es llisten i descriuen en aquest apartat son aquelles que hauran de fer
l’empresa contractista per accedir a instal·lacions fora dels nius i el G.S.M. dels AA.RR
per accedir als punts de nidificació o reproducció de les espècies objecte de
seguiments.
Les inspeccions ordinàries, com a mínim, es faran un cop l’any, abans de la temporada
de filmació determinada per cada lloc, a cadascuna de les 20 instal·lacions
especificades a el punt anterior, amb especial atenció a les 16 càmeres instal·lades,
especificades posteriorment.
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Durant cada inspecció es revisarà el correcte funcionament dels programaris, la
transferència de dades des de les càmeres fins al centre de recepció de cada parc i
l’estat de tots els equips i maquinari situats a camp.
•

Ruta 1. Garraf i Olèrdola: Equipament de La Pleta, repetidors de la Mola i AENA, i
les instal·lacions de camp. (4 existents i 2 noves).

•

Ruta 2. Sant Llorenç del Munt i l’Obac: Equipament de l’Obac, Instal·lacions de
camp (2 existents i 3 noves).

•

Ruta 3. Montseny: Equipament de Masia Mariona, les dues instal·lacions de camp
d’hàbitats de ribera i la de fauna cavernícola (4 existents i 1 nova).

4.7.1 Ruta 1: Parc del Garraf:
L’equipament de La Pleta (oficina del Parc) està ubicat a la pista forestal asfaltada que
va des de la urbanització el Rat Penat (T.M. Sitges), a la Plana Novella (T.M. Olivella),
Km3, coordenades (41.27477952,1.9145308).
La ruta comprèn l’edifici de La Pleta, el repetidor de AENA, repetidor de la Torre de
vigilància d’Olesa de Bonesvalls (tots dos accessibles per camí amb vehicle tot
terreny), i les 7 instal·lacions de camp, accessibles en part amb vehicle tot terreny, i en
part caminant per sender.
Duració estimada: 2 operaris, 6 dies.
4.7.2 Ruta 2: Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac:
L’equipament de l’Obac esta situat al T.M. de Rellinars (coordenades La Casa Nova de
l'Obac (41.621697,1.954274). Les 5 instal·lacions de camp són parcialment
accessibles mitjançant vehicle tot terreny i caminant per sender.
Duració aproximada: 2 operaris, 3 dies
4.7.3

Ruta 3: Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny:

L’equipament de Masia Mariona està situada al T.M. de Mosqueroles (coordenades
41.72867924,2.44021105) i és accessible mitjançant vehicle. La ruta de les càmeres
de camp vinculades al habitat de ribera es farà el mateix dia mitjançant accés en
vehicle i a peu.
La ruta d’accés a la càmera nova de fauna cavernícola és accessible mitjançant
vehicle tot terreny i caminant per sender.
Duració aproximada: 2 operaris, 1 dia.
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4.8. Calendari
4.8.1

El primer mig any: instal·lació i manteniment

S’adaptarà el calendari d’actuacions a l’època de la formalització del contracte, sempre
evitant introduir pertorbacions que puguin perjudicar la reproducció o els mitjans de
vida dels elements observats.
Un mes desprès de feta la formalització del contracte: Presentació del Pla de treball
anual amb cronograma i del inventari actualitzat de material inventariable de totes les
instal·lacions. Presentació del document de gestió preventiva del servei on es recollirà
tota la informació i documentació de prevenció de riscos laborals exigible conforme al
marc normatiu vigent per poder desenvolupar les tasques encomanades a l’empresa
contractista. Ambdós plans hauran de ser aprovats pel Tècnic responsable.
No es preveu l’enregistrament i gestió d’imatges durant el muntatge, revisió i tasques
de manteniment que correspongui a cadascuna de les instal·lacions.
La darrera setmana d’agost l’empresa contractista haurà de presentar al tècnic
responsable, el Pla de treball anual (treballs a realitzar durant el període des de l’1 de
setembre fins a l’any següent) i del inventari dels equips actualitzat.
Durant l’octubre i novembre caldrà fer la reconnexió dels equips (no cal la intervenció
dels AA.RR.) i la revisió per assegurar el bon funcionament de tots els sistemes,
realitzant els treballs que hagin estat aprovats del Pla de Treball presentat, o els que
puguin sobrevenir i que s’aprovin, amb motiu de les revisions efectuades.
4.8.2

Altres anys naturals: manteniment i adquisició d’imatges

Caldrà presentar el Pla de treball anual amb cronograma i l’inventari actualitzat de
material inventariable de totes les instal·lacions, durant la darrera setmana d’agost de
cada any.
Un cop finalitzada l’època fixada de filmació per cada grup faunístic, com per exemple
en el cas de la cria dels ocells que seria durant el mes d’agost, caldrà procedir a fer
diferents inspeccions ordinàries als equipaments i instal·lacions i la desconnexió dels
equips amb bateries instal·lades als equipaments de camp.
Durant l’octubre i novembre caldrà fer la reconnexió dels equips (no cal la intervenció
dels AA.RR.) i la revisió per assegurar el bon funcionament de tots els sistemes, i
presentar el Pla de treball Anual (treballs a realitzar durant el període des de el u de
novembre fins a l’any següent) i del inventari actualitzat.
Un cop finalitzada la temporada, o si durant la temporada es detecten seqüències
d’interès per la divulgació o per motius científics, es realitzarà l’adquisició d’imatges de
vídeo o fotogrames. Concretament es faran un mínim de 16 vídeos al llarg de la
temporada de nidificació en base a l’activitat observada i l’interès de les imatges que
es vagin captant a cada niu dels Parcs del Garraf i d’Olèrdola, Parcs Naturals de Sant
Llorenç del Munt i l’Obac, i del Montseny,. A final de temporada s’elaboraran 3 vídeos
resum amb música i guió. En cas de no haver-hi imatges d’alguna de les espècies
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esmentades, es podran reemplaçar per altres espècies, previ vist i plau del tècnic
responsable.

4.9. El Pla de Treball anual
L’empresa contractista haurà de realitzar un pla de treball anual, a lliurar un mes
desprès de feta la formalització del present contracte, i en anys successius a lliurar la
darrera setmana d’agost, on es proposaran i valoraran totes les previsions
d’intervencions de manteniment i millores a realitzar durant l’any següent (període des
de el u de setembre fins al final d’agost de l’any següent), així com les diferents
inspeccions ordinàries als equipaments i instal·lacions (mínim una revisió anual de tots
els sistemes: juliol i agost). Aquest pla de treball inclourà també un inventari detallat i
actualitzat de tot el material present a les diferents instal·lacions, i una descripció de
tots els incidents que s’han esdevingut en el darrer any. Un cop lliurat el pla de treball,
els tècnics responsables decidiran quines són les propostes que es realitzaran en
actuacions posteriors.

4.10.

Personal

L’empresa aportarà un equip composat per un mínim de 1 tècnic amb experiència en
instal·lació, manteniment i maneig del sistema d’adquisició d’imatges de fauna
salvatge autòctona i en especial amb rapinyaires rupícoles i/o forestals a diferents
entorns naturals.
El personal assignat haurà de respectar i vetllar per l’estricte compliment de les
normes vigents en la corporació i vetllar per la pròpia seguretat i la de les altres
persones.
L’empresa contractista garantirà la formació teòrica i pràctica suficient i adequada en
matèria de prevenció de riscos laborals. Així mateix, vetllarà per què disposin d’una
protecció eficaç en matèria de seguretat i salut laboral (EPIs) i vigilarà el seu estat de
salut (revisions mèdiques periòdiques i específiques pel tipus de feina que
desenvoluparan).
Així mateix, l’empresa contractista proporcionarà la roba i el calçat de treball adequat a
l’estació de l’any; el personal durà guants i equipament complementari adequat.
També subministrarà i vetllarà pel bon estat del material i els estris necessaris pel
muntatge de les instal·lacions de captació d’imatges, excloent d’aquelles que es situen
als nius i a les que només accediran els AA.RR.
En cas de que una de les persones acceptades inicialment no mantingui el nivell
mínim de rendiment (per assolir les fites anuals en temps i forma) i l’actitud de
respecte cap als usuaris dels parcs i els treballadors de la Xarxa de Parcs de la
Diputació de Barcelona considera necessaris, s’informarà per escrit a l’empresa.
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L’equip haurà de complir els següents requisits mínims, que hauran de ser
acreditables en un currículum vitae adjunt:
1. Tenir experiència, com a mínim de deu (10) anys, en la instal·lació de
càmeres CCTV en nius d'espècies autòctones protegides, catalogades en
la legislació estatal o europea. Acreditar formació en programari Axis. (és
la que hi ha instal·lada als diferents espais de la Xarxa de Parcs)
2. Tenir experiència en treballar amb fauna autòctona protegida molt sensible
i com a mínim haver treballat amb la filmació o fotografia de deu (10)
espècies de fauna salvatge protegides en l’àmbit català, estatal o europeu.
3. Disposar d'experiència en instal·lacions fotovoltaiques aïllades, com a
mínim de deu (10) instal·lacions.
4. Tenir experiència en la configuració d’antenes mitjançant programari
Microtik (és el que hi ha instal·lat als diferents espais de la xarxa)
5. Tenir experiència en la instal·lació d’equips IP d’última implantació: 4 K.
6. Experts en el disseny de micròfons d'alta gama per a la seva resistència a
l'aire lliure, i com a mínim haver-ne instal·lat sis (6) d’ells.
7. Experiència, coneixements i formació en treballs verticals. Un dels tècnics
haurà de haver instal·lat un mínim de sis (6) càmeres diferents en indrets
verticals on es requereixin tècniques d’escalada.
8. Tenir experiència demostrable en l'esfera nacional i internacional en la
producció de vídeos, tant en enregistrament com en edició d'espècies
sensibles o molt sensibles i que hagin publicat. Com a mínim sis (6) anys
d’experiència o cinc (5) vídeos publicats
9. Experiència mínima de deu (10) anys en la visualització d'imatges
registrades, selecció, edició per penjar-la a la pàgina oficial i a les xarxes
socials del client.
10. Haver planificat i coordinat a agents del medi natural (Agents Rurals,
Guarda de Parc, Agents de Seprona o Agents de Comunitats
Autonòmiques) i tècnics i en instal·lacions d’equips de filmació de fauna
salvatge autòctona, com a mínim en deu (10) indrets diferents.
Documentació mínima acreditativa de la capacitació tècnica:
Serà necessari incloure en aquest compromís d’adscriure els mitjans personals
esmentats, la inclusió succint dels currículums professionals degudament signats, així
com també una còpia autèntica o acreditativa de les seves titulacions.
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4.11

Mitjans materials

Per tal de satisfer les tasques encomanades en el present contracte, el contractista
haurà de disposar dels equips necessaris i amb les següents característiques
mínimes:


Hardware:
o CPU: Intel Core i9
o refrigeració liquida
o Placa base: Placa ATX Intel ® Z590 (LGA 1200) amb PCIe® 4.0, tres
ranures M.2, 16 etapes de potència DrMOS, HDMI®, DisplayPortTM,
o SATA 6 Gbps, Intel ® 2.5 Gb Ethernet, USB 3.2 Gen. 2x2 de tipus C®
o RAM: Kit de memòria DRAM DDR4 a 3600 MHz VENGEANCE® RGB
PRO de 64 GB (4 x 16 GB) C18
o GPU: Targeta gràfica PCIe 4.0, 24GB GDDR6X, HDMI 2.1, DisplayPort
1.4a, Doble GPU Tweak II Memory Speed 19.5 Gbps
o Disc dur: SSD de 2TB, NVMe M.2 de Adequada Velocitat, 4 PCIe x4,
Velocitat de Lectura fins 4.950 MB / s
o Disc dur secundari: 6 TB, 3.5 "HDD, SATA III 6 GB / s, 7200 RPM, 256 MB
Cache
o Font d'alimentació: font d'alimentació amb classificació 80+ bronze



Software: programari actualitzat per tal de poder editar imatges.
o Windows 10 Pro
o Adobe Premiere Pro
o Adobe Photoshop.

Per poder realitzar tasques de control i manteniment de les instal·lacions que es troben
al camp:







Equip portàtil a bateries per monitorització i instal·lació de càmeres Axis
AXIS T8415 Wireless Installation Tool
Martell lleuger amb potent motor BL de 18Vx2 LXT 28 mm. Que permet treballs
verticals amb una sola mà.
4 Bateries de recanvi per assegurar autonomia.
2 Portàtils de treball lleugers FHD amb d'alta autonomia.
Power Bank 64.000mAh multi carregador

Quant a treballs verticals el contractista disposarà com a mínim del següent equip
bàsic:







Arnés anticaigudes, de subjecció i de suspensió: UNE EN 361, CE EN 358, CE
EN 813, UKCA, EAC
Casc: UNE-EN 397, EN 12492
Descensor: UNE-EN 12841 C
Anticaigudes lliscant: UNE-EN 12841 A
Absorbidor d'energia per Anticaigudes lliscant: UNE-EN 355, ANSI Z359.13 6
feet
Bloquejador de mà: UNE-EN 12841 B
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Bloquejador de pit: UNE-EN 12841 B
Equip d'amarratge: UNE-EN 354
Línies de treball i de seguretat (Cordes semiestàtiques): UNE-EN 1891
Connectors (mosquetons de seguretat): UNE-EN 362
Ancoratges temporals cintes o eslingues: UNE-EN 795 B

EPI opcional, però important per a la prevenció de riscos laborals:




Estrep (no hi ha normativa però imprescindible a l'hora d'ascendir)
Protectors per a la corda (no hi ha normativa però important que tingui sistema
de fixació)
Politges: UNE-EN 12278

Per als desplaçaments el contractista utilitzarà un vehicle de la seva titularitat/propietat
tipus tot terreny. Cal que aquests vehicles puguin transitar sense dificultats per totes
les pistes dels espais naturals protegits. Els parcs compten amb una extensa xarxa
rodada principal de pistes forestals asfaltades i sense asfaltar d’una amplada de entre
3 i 3,5 metres.
4.12

Inspecció i control

Per tal de que es pugui dur a terme el servei, els parcs facilitaran al personal
especialitzat de l’empresa contractista la informació necessària i el lliure accés a la
xarxa viària i a les instal·lacions. Per la instal·lació del repetidor de AENA caldrà avisar
amb antelació al Centre de Control d’aquest Organisme, per tal que el contractista
pugui anar a recollir les claus i retornar-les.
Aquest personal, després de cada servei, estendrà un albarà en el qual constarà el
servei realitzat així com les incidències detectades.
Els Parcs designaran un tècnic que actuarà com a responsable del contracte. Aquest
podrà donar les indicacions particulars precises per a concretar aquells detalls que no
es trobin expressament reflectits en les presents prescripcions.
Quan s’estimi oportú es procedirà a la supervisió conjunta dels serveis realitzats per
part del responsable del contracte i de l’empresa contractista.
En el cas de disconformitats amb el servei prestat amb el contractista, el responsable
del contracte de la Diputació de Barcelona es compromet a comunicar de forma
fefaent els motius d’aquesta disconformitat, per tal de que l’empresa contractista pugui
adoptar les mesures correctores adequades.
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4.13

Pressupost per a la contractació del sistema

El pressupost pluriennal de licitació per a l’execució dels treballs és de cent cinquantaquatre mil vint-i-vuit euros (154.028,00 €) IVA exclòs .
L’IVA que correspon aplicar és el 21% i ascendeix a la quantitat de trenta-dos mil trescents quaranta-cinc euros amb vuitanta-vuit cèntims (32.345,88 €).
La despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació, suma un import total de cent
vuitanta-sis mil tres-cents setanta-tres amb vuitanta-vuit cèntims (186.373,88 €) IVA
inclòs.
Els desplaçaments del contractista resten inclosos dins d’aquest pressupost.
El pressupost total sense IVA queda desglossat en les següents partides per cadascun
dels anys:

PRIMER MIG ANY DE CONTRACTE
PARC DEL GARRAF:
-

La Pleta:

Canviar l’equip informàtic per un de reciclat que podria ser un PC de la Diputació de
Barcelona d’aquesta manera tant per al manteniment com per a les actualitzacions se
n’encarregaria l’equip de Suport informàtic de la Xarxa de Parcs de la Diputació de
Barcelona.


Posada en funcionament...………………….....................…………………........385 €

-

Vallbona 1:



Font d’alimentació, injectors POE passius, més petit material........................... 84 €



Ma d’obra dels treballs de correcció................……....…............................……770 €



Targeta PRO d’alta velocitat de 128 Gb..............................................................55 €



SUBTOTAL..................................................................................................... 909 €

-

Vallbona 2:



Font d’alimentació, injectors POE passius, més petit material........................... 84 €



Ma d’obra dels treballs de correcció................…………...............…..........……770 €



Targeta PRO d’alta velocitat de 128 Gb..............................................................55 €



SUBTOTAL..................................................................................................... 909 €
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-

Tro 1



Tub exterior de 150 metres ................................................................385 €



Tapa de l’armari..................................................................................100 €



Font d’alimentació, injectors POE passius, més petit material............ 84 €



Ma d’obra dels treballs de correcció................……………..........……770 €



Targeta PRO d’alta velocitat de 128 Gb...............................................55 €



SUBTOTAL.....................................................................................1.394 €

-

Noves càmeres panoràmiques (executar en el marc del present contracte):



Afegir dues instal·lacions de càmeres 4 K per al control de les valls tant del Tro
com de Vallbona:
o Càmera 4K exterior amb 180 graus de visió
o Targeta 256 Gb alta resistència
o Suport càmera i petit material d’instal·lació
o Cable àudio més micròfon
o Alimentador POE
o Selector remot (s’evitarà anar a la zona de nidificació)
o Cable entubat 100 metres
o Instal·lació, desplaçaments i dietes



Seran per cada instal·lació .............................................................3.470 €



SUBTOTAL (2 instal·lacions)..................................................

-

Olesa Bonesvalls:

6.940 €

Material desmuntat (finals 2018)


Dues bateries Gel WP50-12V 50 Ah



2 X Panell solar fotovoltaic 80W (només una de les plaques es pot aprofitar)



Encoder Axis



Punt d’accés Microtik 100mbps (actualitzar a gigabyte)



Regulador Steca Solaris PRS 20.20
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-

La Mola

Aquesta instal·lació seria necessari revisar i desconnectar-la.


Revisió, desconnexió…………………...…………………...........…….385 €



SUBTOTAL ..................................................................................... 385 €

______________________________________________________________

RESUM 1r ANY DE CONTRACTE PARCS DEL GARRAF I OLÈRDOLA
La Pleta (posada en funcionament).…………………………………...........385 €
Vallbona I……………………………………………………………................909 €
Vallbona II………………………………………………………..………...…...909 €
Tro I…………………………………………………...……………………....1.394 €
Càmeres panoràmiques............................................................................6.940 €
La Mola (repetidor)…………………………………………….……………… 385 €
Aena (revisió) ……………………………………………………...….…….....165 €
Visita manteniment de bateries i revisió….........................…....……......1.155 €
Supervisió periòdica de imatges, canvi del disc dur i revisió remota del funcionament
de càmeres i sons……………………………...........................................467,5 €
TOTAL 1er ANY.........…………………………………………………..12.709,5 €

PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC

-

Instal·lació Obac (Castell de Bocs)



Niu - Revisió/coordinació amb agents rurals per a la neteja i substitució del
micròfon, revisió de la instal·lació del teleobjectiu...............................935 €



Casa de l’Obac (Posada en funcionament)….……………..…....…....385 €



Visita de totes les inst. bateries i revisió.....................................…..852,5 €



Supervisió periòdica d’imatges, canvi de disc dur i revisió remota del funcionament
de càmeres i sons..............................……………………….............467,5 €

_____________________________________________________________________
SUBTOTAL ...........................................................................................2.640 €
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-

Instal·lació Casajoana (Àguila cuabarrada)



Caixa enterrada amb xapa x cobrir-la i cadenat, subjecta a terra..522,5 €



Electrónica interior de la caixa (protecció elèctrica alimentador càmera, regulador
de descàrrega de bateries ...............................................................110 €



Bateries X 4 més carregador.........…......…………………………...…649 €



Cable Ethernet en tub de protecció per a enterrar, piquetes.............165 €



Caixa niu a mida més suport arbre para càmera amb teleobjectiu......55 €



Targeta de gravació 250 Gb per a vídeo FHD Axis…………….….....275 €



Taller, instal·lació a camp, desplaçaments i dietes incloses.........2.832,5 €



Visita: revisió/ neteja y substitució del micròfon, revisió altres instal·lacions i
posada en funcionament
......................……….……………………......................……………..1.001 €

_____________________________________________________________________
SUBTOTAL ………………………....……………...........………...…….5.610 €
-

Instal·lació Matarrodona (Aufrany)



Caixa enterrada amb xapa x cobrir-la i cadenat, subjecte al terra...522,5 €



Electrónica interior de la caixa (protecció elèctrica., alimentador càmera, regulador
de descàrrega de bateries..................................................................110 €



Bateries x 4 més carregador……..………………………………..........649 €



Cable Ethernet dins tub de protecció per enterrar, piquetes..............165 €



Càmera Cànon amb tele de 50 augments 4K ………………...........5.720 €



Carcassa exterior a mida amb suport mimetitzada per la càmera...495 €



Targeta de gravació 250 Gb para vídeo FHD axis…………………..275 €



Taller, instal·lació a camp, desplaçaments i dietes incloses…..2.832,5 €



Visita: revisió/ neteja y substitució del micròfon, revisió altres instal·lacions i
posada en funcionament
......................……….……………………......................……………..1.001 €

____________________________________________________________________
SUBTOTAL
-

……………….....………………………………………….11.770 €

Instal·lació El Farell (Àguila marcenca)

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 0aec8c1ea6b6a583041c Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 26

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



Caixa enterrada amb xapa x cobrir-la i cadenat, subjecta al terra..522,5 €



Electrónica interior de la caixa (protecció elèctrica. alimentador càmera, regulador
de descàrrega de bateries ................................................................110 €



Bateries X 4 més carregador.........…......…………………………...…649 €



Cable Ethernet en tub de protecció per a enterrar, piquetes.............165 €



Caixa niu a mida més suport arbre para càmera amb teleobjectiu......55 €



Targeta de gravació 250 Gb per a vídeo FHD Axis……………….....275 €



Taller, instal·lació a camp, desplaçaments i dietes incloses........2832,5 €



Visita: revisió/ neteja y substitució del micròfon, revisió altres instal·lacions i
posada en funcionament
......................……….……………………......................……………..1.001 €

_____________________________________________________________________
SUBTOTAL ………………………....……………...........………...…….5.610 €

____________________________________________________________________
RESUM 1r ANY DE CONTRACTE PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ I L’OBAC
Obac (Castell de Bocs).……….............................………………..........2.640 €
Casajoana (À. Cuabarrada) ..........………………………………….……5.610 €
Matarrodona (Aufrany)...………………………………………..…..….…11.770 €
El Farell (À. Marcenca) .....………………………...……………………….5.610 €
TOTAL 1er ANY...………......………………………………………….....25.630 €

PARC NATURAL I RESERVA DE LA BIOSFERA DEL MONTSENY


Manteniment del sistema de càmeres de vigilància, de la fauna resident a la
Masia Mariona. Posada en funcionament de la gravadora d’imatges en disc dur
del client. Desplaçaments i dietes………………...……...........……….605 €



Supervisió periòdica d’imatges, canvi de disc dur i revisió remota del funcionament
de càmeres i sons..........................……………………………………..797 €



Manteniment de la instal·lació de camp de seguiment de fauna vertebrada
d’habitats riberencs..........................................................................1.496 €
o 3 Canvi de targeta CAM 1, neteja de l’òptica i vegetació. Revisió CAM 2.
o 3 Revisió, descàrrega i enviament d’imatges a client
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o Edició de vídeo a partir de fotografies Time Lapse
o Desplaçaments, autopista i dietes


Nova instal·lació de fauna cavernícola a part central del massís del Montseny
o Càmera 4 K per al control de fauna cavernícola .........................1500 €
o Panell solar 250 W amb suport per a terra, LDR, brides i pintura..700 €
o Caixa enterrada amb xapa x cobrir-la i cadenat, subjecte a terra..500 €
o Electrónica interior de la caixa .................................................... 110 €
o Bateries x 4 més carregador……..….......................……………….650 €
o Cable Ethernet dins tub de protecció per enterrar, piquetes..........150 €
o Carcassa exterior a mida amb suport mimetitzada per la càmera.500 €
o Targeta de gravació 250 Gb para vídeo FHD axis……....………..275 €
o Ma d’obra instal·lació placa, bateries i posada en funcionament de la recepció a
l’oficina de Masia Mariona .....................................................….1.430 €


SUBTOTAL …………..................................……....……………5.815 €

_____________________________________________________________________
TOTAL 1er ANY………………………………………..............…………..8.713 €

TOTAL PRIMER ANY TOTS ELS PARCS..................................... 47.052,5 €

SEGON ANY NATURAL DE CONTRACTE
PARC DEL GARRAF


Vallbona I Revisió/coordinació amb rurals per a la neteja i substitució del
micròfon......................……………………………………………………605 €



Vallbona II Revisió/coordinació amb rurals per a la neteja i substitució del
micròfon......................……………………………………………………605 €



Tro I y II .........……………………………………………………………..660 €



Aena y Pleta (Posada en funcionament)...………...…………………..495 €



Visita de manteniment totes les inst. bateries i revisió
................................................................…...............................…...1.155 €
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Supervisió periòdica d’imatges, canvi de disc dur i revisió remota del funcionament
de càmeres i sons........………………………….......................……..467,5 €

_______________________________________________________________________________________________

TOTAL 2on ANY …......…………....……………………......….……….3.987,5 €

P.N. DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC
Castell de Bocs (Falcons)


Visita de manteniment (niu i casa de l’Obac) de totes les inst. bateries, micròfon,
teleobjectiu i revisió en coordinació amb els agents rurals.....…..2.172,5 €
 Supervisió periòdica d’imatges, canvi de disc dur i revisió remota del funcionament
de càmeres i sons..............................……………………….............467,5 €
Casajoana


Visita: revisió/ neteja y substitució del micròfon, revisió altres instal·lacions i
posada en funcionament
......................……….……………………......................……………..1.001 €

Matarrodona


Visita: revisió/ neteja y substitució del micròfon, revisió altres instal·lacions i
posada en funcionament
......................……….……………………......................……………..1.001 €

El Farell


Visita: revisió/ neteja y substitució del micròfon, revisió altres instal·lacions i
posada en funcionament
......................……….……………………......................……………..1.001 €

_____________________________________________________________________
TOTAL 2on ANY..…………………....……………...........……….......….5.643 €

PARC NATURAL DEL MONTSENY


Manteniment del sistema de càmeres de vigilància, de la fauna resident a la
Masia Mariona. Posada en funcionament de la gravadora d’imatges en disc dur
del client. Desplaçaments i dietes………………...……...............…….605 €



Supervisió periòdica d’imatges, canvi de disc dur i revisió remota del funcionament
de càmeres i sons.......................…………………………….......……..797 €



Instal·lació de camp de seguiment de fauna vertebrada d’habitats
riberencs..........................................................................................1.496 €



Revisió i manteniment de la instal·lació de fauna cavernícola ....... 1900 €
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_____________________________________________________________________
TOTAL 2on ANY……….......................................……….....................4.798 €
MANTENIMENT VISUAL DE TOTS ELS PARCS:


Descàrrega total d’imatges, edició de vídeos i pujada a la pàgina web de la
Diputació de Barcelona de tots els parcs...…………………..…….12.540 €



Edició vídeo final temporada (música original amb drets d’autor)...8.690 €

Els discs durs i ordinadors per al control seran facilitats per la Diputació de Barcelona.
_____________________________________________________________________
TOTAL 2on ANY………..…………………..………………...............….21.230 €

TOTAL SEGON ANY NATURAL TOTS ELS PARCS.................................... 35.658,5 €

TERCER ANY NATURAL DE CONTRACTE
PARC DEL GARRAF


Vallbona I Revisió/coordinació amb rurals per a la neteja i substitució del
micròfon......................……………………………………………………605 €



Vallbona II Revisió/coordinació amb rurals per a la neteja i substitució del
micròfon......................……………………………………………………605 €



Tro I y II .........……………………………………………………………..660 €



Aena y Pleta (Posada en funcionament)...………...…………………..495 €



Visita desconnexió final de totes les inst. bateries i revisió.…..…...1.155 €



Supervisió periòdica d’imatges, canvi de disc dur i revisió remota del funcionament
de càmeres i sons........………………………….......................……..467,5 €

_______________________________________________________________________________________________

TOTAL 3er ANY …......…………....……………………......….……….3.987,5 €

P.N. DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC
Castell de Bocs (Falcons)



Visita de manteniment (niu i casa de l’Obac) de totes les inst. bateries, micròfon,
teleobjectiu i revisió en coordinació amb els agents rurals.....…..2.172,5 €
Supervisió periòdica d’imatges, canvi de disc dur i revisió remota del funcionament
de càmeres i sons..............................……………………….............467,5 €
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Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Servei de Gestió de Parcs Naturals

Casajoana


Visita: revisió/ neteja y substitució del micròfon, revisió altres instal·lacions i
posada en funcionament
......................……….……………………......................……………..1.001 €

Matarrodona


Visita: revisió/ neteja y substitució del micròfon, revisió altres instal·lacions i
posada en funcionament
......................……….……………………......................……………..1.001 €

El Farell


Visita: revisió/ neteja y substitució del micròfon, revisió altres instal·lacions i
posada en funcionament
......................……….……………………......................……………..1.001 €

_____________________________________________________________________
TOTAL 3er ANY..…………………....……………...........……….......….5.643 €

PARC NATURAL DEL MONTSENY


Manteniment del sistema de càmeres de vigilància, de la fauna resident a la
Masia Mariona. Posada en funcionament de la gravadora d’imatges en disc dur
del client. Desplaçaments i dietes………………...……...............…….605 €



Supervisió periòdica d’imatges, canvi de disc dur i revisió remota del funcionament
de càmeres i sons.......................…………………………….......……..797 €



Instal·lació de camp de seguiment de fauna vertebrada d’habitats
riberencs..........................................................................................1.496 €



Revisió i manteniment de la instal·lació de fauna cavernícola ..... 1900 €

_____________________________________________________________________
TOTAL 3er ANY

.............................................................................4.798 €

MANTENIMENT VISUAL DE TOTS ELS PARCS:


Descàrrega total d’imatges, edició de vídeos i pujada a la pàgina web de la
Diputació de Barcelona de tots els parcs...…………………..…….12.540 €



Edició vídeo final temporada (música original amb drets d’autor)...8.690 €

Els discs durs i ordinadors per al control seran facilitats per la Diputació de Barcelona.
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Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Servei de Gestió de Parcs Naturals

_____________________________________________________________________
TOTAL 3er ANY……………………………..………………...............….21.230 €
TOTAL TERCER ANY NATURAL TOTS ELS PARCS.................................. 35.658,5 €

QUART ANY NATURAL DE CONTRACTE
PARC DEL GARRAF


Vallbona I Revisió/coordinació amb rurals per a la neteja i substitució del
micròfon......................……………………………………………………605 €



Vallbona II Revisió/coordinació amb rurals per a la neteja i substitució del
micròfon......................……………………………………………………605 €



Tro I y II .........……………………………………………………………..660 €



Aena y Pleta (Posada en funcionament)...………...…………………..495 €



Visita desconnexió final de totes les inst. bateries i revisió.…..…...1.155 €



Supervisió periòdica d’imatges, canvi de disc dur i revisió remota del funcionament
de càmeres i sons........………………………….......................……..467,5 €

_______________________________________________________________________________________________

TOTAL 4rt ANY …......…………....……………………......….……….3.987,5 €

P.N. DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC
Castell de Bocs (Falcons)


Visita de manteniment (niu i casa de l’Obac) de totes les inst. bateries, micròfon,
teleobjectiu i revisió en coordinació amb els agents rurals.....…..2.172,5 €
 Supervisió periòdica d’imatges, canvi de disc dur i revisió remota del funcionament
de càmeres i sons..............................……………………….............467,5 €
Casajoana


Visita: revisió/ neteja y substitució del micròfon, revisió altres instal·lacions i
posada en funcionament
......................……….……………………......................……………..1.001 €

Matarrodona
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Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Servei de Gestió de Parcs Naturals



Visita: revisió/ neteja y substitució del micròfon, revisió altres instal·lacions i
posada en funcionament
......................……….……………………......................……………..1.001 €

El Farell


Visita: revisió/ neteja y substitució del micròfon, revisió altres instal·lacions i
posada en funcionament
......................……….……………………......................……………..1.001 €

_______________________________________________________________________________________________

TOTAL 4rt ANY..…………………....……………...........……….......….5.643 €
PARC NATURAL DEL MONTSENY


Manteniment del sistema de càmeres de vigilància, de la fauna resident a la
Masia Mariona. Posada en funcionament de la gravadora d’imatges en disc dur
del client. Desplaçaments i dietes………………...……................…….605 €



Supervisió periòdica d’imatges, canvi de disc dur i revisió remota del funcionament
de càmeres i sons.......................…………………………….......….…..797 €



Instal·lació de camp de seguiment de fauna vertebrada d’habitats
riberencs...........................................................................................1.496 €



Revisió i manteniment de la instal·lació de fauna cavernícola ........ 1900 €

_______________________________________________________________________________________________

TOTAL 4rt ANY…………….................................................................. 4.798 €
MANTENIMENT VISUAL DE TOTS ELS PARCS:


Descàrrega total d’imatges, edició de vídeos i pujada a la pàgina web de la
Diputació de Barcelona de tots els parcs...…………………..…….12.540 €



Edició vídeo final temporada (música original amb drets d’autor)...8.690 €

Els discs durs i ordinadors per al control seran facilitats per la Diputació de Barcelona.
_______________________________________________________________________________________________

TOTAL 4rt ANY……………………………..………………...............….21.230 €

TOTAL QUART ANY NATURAL TOTS ELS PARCS.................................... 35.658,5 €

RESUM QUATRE ANYS
PRIMER MIG ANY DE CONTRACTE..............................................................47.052,5 €
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SEGON ANY NATURAL................................................................................. 35.658,5 €
TERCER ANY NATURAL................................................................................ 35.658,5 €
QUART ANY NATURAL ................................................................................. 35.658,5 €
_____________________________________________________________________
TOTAL......................................................................................................... 154.028,00 €
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Annex 1: Annex de les autoritzacions de captura científica o de gestió d’amfibis i rèptils
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Metadades del document
Núm. expedient
Tipologia
documental
Tipus
documental
Títol

2019/0006884
Plec de clàusules o condicions
Plec de Prescripcions tècniques particulars del contracte "SERVEI
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"

Signatures
Signatari
Daniel Pons Julia (TCAT)
Maria Angeles Palacio Pastor (SIG)

Acte
Tècnic de conservació del
Signa
Parc Natural de Sant Llorenç
del Munt i l'Obac
Gerent de Serveis d'Espais Signa
Naturals

Data acte
07/03/2022 13:59

07/03/2022 14:13

Validació Electrònica del document
Codi (CSV)
0aec8c1ea6b6a583041c

Adreça de validació
https://seuelectronica.diba.cat

QR
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Àrea de Presidència
Secretaria General
Direcció de Serveis de Secretaries Delegades

Informe previ, preceptiu i no vinculant de la Secretaria

Objecte: Contractació de serveis per a la instal·lació, manteniment i maneig del sistema d'adquisició d'imatges de fauna salvatge
autòctona protegida a diferents Parcs Naturals
Promotor: Oficina Tècnica de Parcs Naturals
Procediment d'adjudicació: Obert
Número d'expedient: 2019/0006884
Data proposta: 23/02/2022
Tipus de contracte: Serveis
Fase: Aprovació
Lots contracte: no

L'òrgan de contractació és el competent per a aprovar l'expedient proposat.

L'expedient s'adequa a l'art. 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), en contenir la
documentació requerida i constar la justificació corresponent.

El plec de clàusules administratives particulars s'adequa a l'art. 122 LCSP en contenir les clàusules requerides i adaptar-se als models
guia PCAP aprovats mitjançant Decret 14626/2019, de 16 de desembre.

Resultat
En conseqüència, s'informa favorablement l'expedient i el plec de clàusules administratives particulars que incorpora la
proposta de referència, als efectes d'allò que estableix la disposició addicional 3a, apartat 8è, LCSP.

Fernando Gonzalo Sanchez
Secretaria delegada
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Metadades del document
Núm. expedient
Tipologia
documental
Tipus
documental
Títol

2019/0006884
Informe
Informe preceptiu serveis instal·lació, manteniment i maneig del sistema
d'adquisició d'imatges de fauna salvatge autòctona protegida a Parcs Naturals

Signatures
Signatari
Fernando Gonzalo Sánchez (SIG)

Acte
Signa

Data acte
23/02/2022 13:22

Validació Electrònica del document
Codi (CSV)
7c49147baad16ebe1a82

Adreça de validació
https://seuelectronica.diba.cat

QR
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