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1. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR
Per controlar la població de processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa) al Parc Natural de la
Serra de Collserola cal realitzar tractaments fitosanitaris a diferents àrees del Parc a les vessants del
Llobregat, de Barcelona i del Besòs, concentrant aquests tractaments al llarg de camins i carreteres
principals, àrees de lleure, fonts, miradors i repoblacions.
El tractament es realitza amb el producte fitosanitari anomenat Fastac 10 o semblant d’idèntics efectes,
la matèria activa del qual és Alfa Cipermetrina 10%. El tractament es fa amb canó atomitzador remolcat
per un tractor i a les zones de més difícil accés s’allarga una mànega.
La matèria activa citada està inclosa a la Llista Única Europea de Productes Fitosanitaris i la seva
categoria ecotoxicològica és A per mamífers i ocells, C per peixos i és compatible amb les abelles.
2. PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ
L’objecte del contracte no es pot realitzar amb mitjans propis i, per tant, atesa la seva necessitat, cal
adjudicar la seva execució a un tercer. En aquest sentit, es fa constar que no s’està alterant l’objecte
del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació i que l’objecte del contracte
no s’ha fraccionat per tal de disminuir-ne la quantia i eludir els requisits de publicitat o els relatius al
procediment d’adjudicació.
Els termes de la contractació que es proposa es recullen al plec de clàusules tècniques particulars.
3. IMPORT DE LICITACIÓ
La despesa estimada per a l’exercici de 2021 és de 7.510€, IVA inclòs, amb càrrec a la partida
1.1720.21000 del pressupost de despeses de l’entitat.
4. DOCUMENTACIÓ A APORTAR PELS LICITADORS
Els licitadors hauran d’aportar:
• Pressupost.
• Currículum de la persona/persones que efectuaran el servei (es valorarà l’experiència acreditada en
tractaments de la processionària en boscos mediterranis els darrers tres anys).
• Adreça/ces de correu electrònic de la persona o persones autoritzada/es per a rebre l’avís de les
notificacions, comunicacions i requeriments per mitjans electrònics, amb indicació de la informació
següent:
Persona/es
autoritzada/es*

DNI*

Correu electrònic
professional*

Mòbil
professional

5. DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER L’EMPRESA QUE ES PROPOSI COM ADJUDICATÀRIA
•
•
•

Certificat acreditatiu de trobar-se al corrent de les obligacions amb l’Agència Tributària
Declaració responsable, d’acord amb el model que s’adjunta en annex 1.
Documentació relativa a la prevenció de riscos laborals

Pablo Navascués Ramos
Enginyer de Monts - Servei de Medi Natural i Territori
Vist i plau,
Joan Vilamú Viñas - Cap del Servei de Medi Natural i Territori

Raimon Roda Noya - Director gerent

Antoni Puigarnau Puigarnau – Secretari delegat
7 d’octubre de 2021

ANNEX 1
DECLARACIÓ RESPONSABLE I AUTORITZACIÓ A FAVOR DEL CONSORCI DEL PARC NATURAL
DE LA SERRA DE COLLSEROLA

................................., amb NIF núm. ...................................., en nom i representació de l’empresa
...................,
amb
NIF
núm.
.............................,
domiciliada
a........................,
de
........................................., assabentat/da de les condicions exigides per a optar a la contractació de *,
DECLARA responsablement que:
1. Les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents.
2. Reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per a contractar amb l’Administració, previstes
als articles 65 a 70 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
3. No es troba incursa en cap de les prohibicions per a contractar previstes a l’article 71 de la Llei abans
citada.
4. Designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, comunicacions i
requeriments per mitjans electrònics a:
Persona/es
autoritzada/es*

DNI*

Correu electrònic
professional*

Mòbil
professional

*Camps obligatoris.
5. Que dóna el seu consentiment perquè el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
accedeixi a les dades d’estar al corrent en les obligacions de Seguretat Social, proveïdes per la
Tresoreria General de la Seguretat Social, exclusivament per a finalitats derivades dels procediments
en curs de contractació administrativa.
6. Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació,
comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita circumstància, per
escrit, al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola per tal de fer la modificació
corresponent.
7. Que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui autoritza per rebre les notificacions,
comunicacions i requeriments derivades d’aquesta contractació, per tal que el Consorci del Parc
Natural de la Serra de Collserola pugui facilitar-les al servei e-Notum o altre servei que s’estableixi a
aquests efectes.
Barcelona, * de * de *

(signatura)

ANNEX 2

DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ A LLIURAR, EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS I COORDINACIÓ D’ACTIVITATS AL CONSORCI DEL PARC NATURAL DE
LA SERRA DE COLLSEROLA PER LES EMPRESES CONCURRENTS
Amb l’objectiu de complir amb les obligacions previstes per la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de prevenció de riscos laborals i pel Reial Decret 171/2004, de 30 de gener pel
qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats, les
empreses que prestin serveis al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
(CPNSC) hauran de lliurar la informació i documentació següent a l’entitat abans de l’inici
dels treballs:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nom de la persona designada per l’empresa adjudicatària com a responsable en
matèria de Prevenció de Riscos Laborals, que actuarà com a interlocutor/a amb el
CPNSC (Nom i cognoms, telèfon i adreça electrònica).
Document on s’acrediti la modalitat del sistema de gestió de prevenció escollit.
Relació de treballadors/res (Nom i cognoms i DNI) que realitzaran els treballs al
Parc. Aquest llistat haurà d’actualitzar-se sempre que es produeixin incorporacions i
substitucions.
Document o certificat en què s’acrediti que el personal ha rebut formació i informació
específica i individualitzada sobre els riscos i normes de seguretat referents als seus
llocs de treball i a les tasques a desenvolupar.
Declaració o certificat en què s’acrediti l’aptitud dels treballadors per desenvolupar la
feina, complint amb les obligacions en matèria de vigilància de la salut.
Document o certificat en què s’acrediti l’entrega d’EPI (certificat signat pel
treballador).
Planificació i/o protocols de treballs específics, si s’escau.
Autoritzacions d’organismes oficials o carnets professionals, si es requereixen per
desenvolupar l’activitat.
Certificat dels treballadors conforme han estat informats dels riscos específics dels
llocs on es desenvoluparan els treballs.

