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

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

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 10

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

- 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)
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 13

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

- 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).
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- 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)
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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 €

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

_____________________________________________________________________
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 €

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
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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.

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
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_____________________________________________________________________
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

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
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Gerència de Serveis d’Espais Naturals
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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 €

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
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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 €

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
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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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