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

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA RELATIVA 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)

Els Plans Especials de protecció del medi natural i del paisatge del conjunt de la Xarxa
de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona (en endavant XPN) tenen per objectiu
promoure accions per garantir la conservació del patrimoni natural. Mitjançant el Pla de
Seguiment de Paràmetres Ecològics iniciat als anys noranta s’han definit programes per
conèixer l’estat de conservació d’aquest patrimoni, com és el seguiment dels rapinyaires
forestals i rupícoles.
La Diputació de Barcelona, a través del Servei de Gestió de Parcs Naturals, gestiona la
Xarxa de Parcs. Aquests parcs disposen d’una sèrie d’edificis i locals, propietat de la
Corporació o en règim de lloguer, així com determinades instal·lacions tècniques
ubicades al camp que permeten, mitjançant la utilització de càmeres i equips emissors,
la captació d’imatges en directe procedents de 0diferents indrets on nidifiquen o es
reprodueixen determinades espècies, així com la gravació i reproducció de moltes
d’aquestes imatges.
L’objecte de la present contractació és la realització del Programa d’instal·lació,
manteniment i maneig del sistema d’adquisició d’imatges de fauna salvatge
autòctona protegida a diferents entorns naturals de la Xarxa de Parcs de la
Diputació de Barcelona.
De manera més detallada, l’objecte d’aquest contracte és vetllar pel bon funcionament
del sistema de l’adquisició d’imatges de fauna salvatge autòctona protegida dins
l’àmbit territorial de la Xarxa de Parcs (concretament els Parcs del Garraf, Olèrdola, ,
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i Parc Natural i Reserva de la Biosfera
del Montseny) així com la visualització i l’emissió en directe i la gravació d’algunes
d’aquestes imatges, la preparació de les gravacions per la seva anàlisi científica, i
l’edició de seqüències de vídeo de síntesi, per la publicació al web de la Diputació de
Barcelona d’una selecció rellevant d’imatges obtingudes durant la temporada.
El Pla Estratègic de Seguiment i Recerca (PESR) de la Xarxa de Parcs Naturals de la
Diputació de Barcelona del període 2015-2024 es proposa com a objectiu bàsic
desenvolupar el marc de seguiment i recerca per tal d'obtenir el coneixement necessari
sobre el medi natural i les seves dinàmiques, a fi de ser utilitzat en el conjunt d'accions
de planificació, gestió i avaluació de la Xarxa de Parcs Naturals. La proposta d’aquest
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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.
4.1 Subprograma de formació del personal propi
Objectiu operatiu 10.2. Formar al personal propi per a estudis i seguiments
específics.
4.2 Subprograma de mecanismes de control
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Objectiu operatiu 11.3. Participar en grups de treball per a seguiments d’àmbit
superior a un parc.
Objectiu operatiu 11.4. Coordinar-se via els grups de treball de seguiments
d’àmbit superior a la XP.

En l’àmbit territorial de la Xarxa de Parcs (concretament els Parcs del Garraf, Olèrdola, ,
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i Parc Natural i Reserva de la Biosfera
del Montseny) 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 instal·lació i manteniment del sistema d’adquisició d’imatges
objecte del present contracte.
Les instal·lacions existents més les que es volen implementar permetran un monitoreig
el menys invasiu i pertorbador durant l’època de nidificació de totes aquestes espècies,
assegurant als gestors de cada parc informació en continu per veure com evoluciona
cada parella o colònia de cria, però sense posar en risc l’èxit reproductor d’espècies
protegides.
També és objecte d’aquesta contractació la recopilació d’imatges faunístiques 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 del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars). 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 del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, són els següents:
-

Parcs del Garraf i Olèrdola.

-

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
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-

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

Les condicions tècniques i jurídiques d’aquesta contractació es recolliran en el Plec de
prescripcions tècniques particulars i en el Plec de clàusules administratives particulars
redactats a tal efecte.

a) Elecció del procediment de licitació
En compliment del que estableix l’article 116.4. de la Llei 9/2017 de Contractes del
Sector Públic, de 8 de novembre (en endavant LCSP), i tenint en compte el valor estimat
de la contractació, el procediment de licitació seleccionat ha estat un procediment obert.
En virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP,
l’adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant més d’un criteri d’adjudicació amb
l’objecte que els licitadors puguin millorar les prestacions i característiques a realitzar.
b) Classificació exigida als participants
D’acord amb l’article 77.1.b) de la LCSP, la solvència econòmica i tècnica mínima
requerida no es podrà acreditar, alternativament, amb la classificació empresarial al no
estar inclòs l’objecte del contracte en l’àmbit de classificació d’algun dels grups o
subgrups de classificació vigents, atenent al codi CPV del contracte: 50340000-0
“Serveis de reparació i manteniment d'equips audiovisuals i òptics”.

c) Requeriments de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera
Els requeriments i la solvència mínima exigida a les empreses per a presentar-se a la
licitació s’han fixat tenint en compte l’objecte i el pressupost del contracte i, alhora, que
es pugui donar compliment a les previsions del plec de prescripcions tècniques
particulars i del plec de clàusules administratives particulars.
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Concretament s’ha previst que les empreses hauran d’acreditar els requeriments mínims
següents:

c.1) 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.

c.2) 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.
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
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serveis o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració signada pel
representant legal de l’empresa licitadora.

c.3) 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 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.
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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.



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 monitoratge 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.
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- 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.

d) Criteris d’adjudicació i elecció de les fórmules de valoració
En compliment del que estableixen els articles 116.4.c) i 145 de la LCSP, s’ha escollit
una pluralitat de 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:

Criteris avaluables de forma automàtica (100% de la puntuació total)
-

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.
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 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.

D’acord amb l’article 146.2 de la LCSP, la fórmula utilitzada en la valoració del criteri
preu és la fixada per a tots els contractes oberts, restringits i negociats que es tramitin
per la Diputació de Barcelona i els seus organismes autònoms i consorcis adscrits al
sector públic de la corporació en què la intervenció sigui assumida per la Intervenció
General de la Diputació i que va ser aprovada pel Decret núm. 6319, de 21 de juny de
2017.
La formula garanteix un repartiment equitatiu de les puntuació entre tots els licitador, de
manera que es respecta el criteri de proporcionalitat.

-

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

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 92f717227407d3fe1ab7 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 9

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

instal·lacions de filmació), puntuant-se la resta d’ofertes en funció de les altes i de
manera proporcional.
Justificació del criteri: El fet de realitzar major nombre d’inspeccions ordinàries,
repercuteix en un millor manteniment preventiu i com a conseqüència poder anticiparse a interrupcions en la captació d’imatges degut a deteriorament de les instal·lacions a
camp que per trobar-se a la intempèrie poden patir desperfectes per fenòmens
meteorològics, despreniments de roques, vandalisme o danys causats per fauna
(rosegat de cablejat per insectes i micromamífers).

-

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.

Justificació del criteri: L’increment en l’elaboració de vídeos i la reducció de terminis
repercutirà en una major capacitat de difusió de les espècies protegides presents als
diferents espais naturals, de la importància de les mesures de gestió i conservació que
es desenvolupen per tal de garantir l’èxit reproductor (monitoratge dels nius, regulació
temporal d’activitats d’ús públic, gestió forestal amb criteris de preservació de la
biodiversitat, actuacions de millora de l’hàbitat, etc.)

-

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.

Justificació del criteri: Per tal de reforçar els objectius descrits en el criteri anterior es
considera que a major número de presentacions i candidatures a concursos, major
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capacitat de difusió de les espècies protegides presents als diferents espais naturals, de
la importància de les mesures de gestió i conservació que es desenvolupen per tal de
garantir l’èxit reproductor (monitoratge dels nius, regulació temporal d’activitats d’ús
públic, gestió forestal amb criteris de preservació de la biodiversitat, actuacions de
millora de l’hàbitat, etc.)

e) 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.

f) Dades econòmiques del contracte
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.

Els conceptes que integren el valor estimat del contracte són els següents:
Vigència inicial 3,5 anys

154.028,00 €

Valor estimat: 154.028,00 €
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El pressupost base de licitació de la contractació desglossat és el següent:
Pressupost IVA exclòs

21 % IVA

Pressupost base licitació
(IVA inclòs)

154.028,00 €

32.345,88 €

186.373,88 €

I s’ha fixat amb el detall següent:
 Costos directes [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]: 75 %
 Costos indirectes (despeses corrents i de subministrament, d’assegurances i
hores de coordinació, gestió i administració): 25 %
 Altres despeses: 0 %

Els costos laborals s’ajusten al «Conveni col·lectiu d'Oficines i Despatxos 2019-2021
(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.

g) Informe d’insuficiència de mitjans
D’acord amb les previsions de l’article 116.4.f) de LCSP, davant la impossibilitat de dur
a terme la instal·lació, manteniment i maneig del sistema d’adquisició d’imatges a
diferents entorns naturals dels Parcs del Garraf, Olèrdola, el Parc Natural de Sant
Llorenç del Munt i l’Obac, i el Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny de la
Diputació de Barcelona amb els mitjans tècnics i personals del Servei de Gestió de Parcs
Naturals, es requereix la contractació d’una empresa especialitzada en aquests serveis
objecte del contracte.
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h) Lotització del contracte
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.

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

j) Exigència de la garantia provisional
D’acord amb l’article 106 de la LCSP, no s’exigeix la constitució de garantia provisional.
k) 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 3 del PPTP.

D’acord amb els articles 215.3 i 217.2 de la LCSP:
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.
l) Tasques crítiques que no es poden subcontractar
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.
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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.
Per tot això, els tècnics sotasignats informen de la necessitat d’efectuar els tràmits
oportuns per a l’esmentada contractació, per a un període de tres anys i mig (3,5), sense
possibilitat de pròrroga.
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