PLEC DE PRESCRIPCIÓNS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CÀMERES DE
LECTURA DE MATRICULES ALS ACCESOS VIARIS DEL MUNICIPI DE GRANOLLERS I CÀMERES FIXES
DE SEGURETAT A ROCAUMBERT FABRICA DE LES ARTS, AIXÍ COM EL SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ DE LA XARXA DE FIBRA ÒPTICA ASSOCIADA PER CONNECTAR-LES.
Els cossos de policia local darrerament han anat incorporant equipaments tecnològics per millorar la seguretat
del municipis on presten servei.
Aquests equipaments milloren la seguretat percebuda dels ciutadans, d’una banda, la resposta policial
immediata a la localització de vehicles en recerca i la resposta policial de les unitats d’investigació d’altra banda,
que passen a disposar d’informació rellevant pel seguiment i la investigació de robatoris succeïts al municipi.
Així mateix la societat Roca Umbert Fabrica de les Arts, SL,no disposa del material, la infraestructura i els
coneixements tècnics que pugui desenvolupar les funcions requerides en aquest contracte, i per això proposa
licitar el subministrament, instal·lació i manteniment de 27 càmeres fixes de seguretat ciutadana i dels seus
servidors informàtics de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.
CLÀUSULA 1.-Objecte de contracte
LOT 1: Subministrament i instal·lació d’11 punts amb càmeres de lectura de matricula per l’Ajuntament de
Granollers i altre hardware i software detallats.
LOT 2: Connexió efectiva, amb cablejat de fibra òptica de 16 FO dels punts on s’instal·laran les càmeres del
LOT 1 amb la xarxa pròpia de l’Ajuntament.
LOT 3:Subministrament sistema de càmeres de videovigilància i els seus servidors informàtics corresponents,
connectades en xarxa, i integrades amb la infraestructura informàtica corporativa de Roca Umbert, Fàbrica de
les Arts, S.L., així com la prestació de manteniment de l'equip existent i la seva legalització.
CLÀUSULA 2.- Necessitat del contracte
És pretén minimitzar els actes vandàlics i la persecució d’aquelles accions que són contràries a les lleis i a les
normes que puguin pertorbar la seguretat física i patrimonial dels seus ciutadans i és per això que ha decidit
dotar el municipi d’una xarxa de càmeres de vídeo vigilància, distribuïdes per diferents punts sensibles de la
ciutat que recolzin la tasca de la Policia Local, donant amb això major efectivitat i rapidesa de resposta, alhora
que serveixin com a mesura dissuasòria per a aquelles persones que es proposin alterar el normal esdevenir de
la vida quotidiana.
Per tant, el sistema ha de complir amb els objectius principals següents:
 Dissuasió.
 Vigilància.
 Informació per al cos policial i per a Roca Umbert.
 Rapidesa de resposta per part del cos policial i de Roca Umbert.
 Efectivitat de l’actuació policial i de Roca Umbert.
LOT 1 I LOT 2: Els equips es componen de hardware i software que s’instal·len tant a les vies principals
d’accés a la ciutat, com a la Sala de Coordinació de la policia local, que es on s’han de rebre les imatges, es
processen les matricules i s’enregistren les captacions de vídeo. El senyal captat per les càmeres haurà de ser

transferit via fibra òptica a la sala de comandament de la policia per garantir-ne la màxima qualitat de resolució i
la més alta fiabilitat possible per raó de potencials incidències tècniques.
L’Ajuntament de Granollers ja te disponibilitat de xarxa de fibra òptica a part de la ciutat, però no a tot arreu i per
tant caldrà fer l’estesa de cablejat de fibra corresponent per enllaçar els 11 punts d’instal·lació previstos amb les
dependències de la policia local
LOT 3 : L’Ajuntament de Granollers s’ha fixat com a objectiu principal implantar una sèrie de mecanismes que
contribueixin a fer de Granollers una ciutat segura per als seus ciutadans i visitants, i que permeti millorar
diversos aspectes de la seguretat ciutadana i de seguretat vial, així com augmentar la seguretat dins del recinte
de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.
CLAUSULA 3.- Requisits del sistema
LOT1: Sistema de Seguretat Ciutadana compost per un equip de captació de matricules, una càmera
d’entorn per una millor identificació del vehicle i l’escena, i un armari exterior amb clau, protector
sobretensions i avís d’obertura .
ELEMENTS DE CAMP: L’equipament ha de:
- Funcionar enfront condicions meteorològiques adverses (contrallums, llum escassa o nul·la, boira, pluja o
neu).
- Captar vials en diferents sentits.
- Garantir imatges d’alta qualitat (1megapíxel mínim).
- Detecció de vehicles a més de 220 km/h.
- Lectura de matrícules de més de 80 països.
- Els equips han d’estar preparats per muntatge en bàcul exterior.
Les càmeres han de ser IP Axis 1MP, 3-8 mm ,0,3 lux, amb carcassa
Focus IR 100mts. 3 o 4 leds o superior.
-11 Llicencies VaxALPR pel reconeixement automatitzat de les matrícules amb capacitat per llegir matrícules de
vehicles fins a 220Km/h i fins a 30 països diferents.
- Integració dels programaris ALPR amb llicencia Helix6 en Centre de Control, configuració dels punts ALPR i
configuració d'avisos "llista negra"
CENTRE DE CONTROL.
Es proposa el subministrament i la instal·lació al CPD de la policia local de Granollers de:
- 1 Servidor de Video HP o similar en format rack de 1U. A de disposar, almenys, d'una memòria de 16GB i de
velocitat de processador de 1,9 Ghz. amb 6 Nuclis.
- Dos discs durs 300 GB SAS.
- Sistema operatiu Windows Server
- 11 Llicencies exacqVision per a la instal·lació d'una càmera IP.
La planificació, coordinació d’obra, configuració i programació equipaments i posta en marxa es realitzarà en el
termini màxim de quatre mesos.
ELEMENTS AL CENTRE DE CONTROL.
- 1 Plataforma Smart City Surveillance Helix 6 PRO per la gestió de punts de seguretat ciutadana.
- 1 Sistema extern d'emmagatzematge de dades composta per 8 bahies de disc dur 3,5"

HDD 4Tb 8 Disc dur 4 Tb SATA3 o superior
- 1 Switch format per 16 ports (8 PoE) enrackable
- 1 Equip de Monitorització de les imatges HP o similar. A de disposar d'una memòria de 4 GB i Processador i5 o
superior
- Capacitat de disc dur de 500Gb.o superior Sistema operatiu Windows 7 o superior, amb tres sortides gràfiques
incorporades. A d’incloure teclat i ratolí sense cables.
- 2 Monitors professionals LCD de 46" o similar amb imatges FullHD i la possibilitat de crear murals convertintlos en una sola pantalla i preparat per funcionar les 24 hores.
- 1 Targeta gràfica Matrox 8 sortides paral·lel M9188 PCIe x16 Octal DisplayPort/DVI graphics card. 2GB up to
2560x1600 DP or 1920x1200 DVI per output
- 1 Suport estructural micro ajustable de pared per a monitors industrials.
-1 SAI enrakable de 1.000 VA per la protecció dels sistemes instal·lats (almenys 6 dispositius a cobrir)
ARMARIS DE LES BATERIES.
- Subministrament i instal·lació de 11 unitats d’armari per a allotjament de bateries dotats de:
- Armari amb clau i avís d'obertura de porta.
- Bateria de gel 12v 60h en les 5 instal·lacions que no disposen de corrent 24 hores.
- Switch PoE
- Carregador 12v DIN RAIL 5A
- Convertidor
- Protector sobretensions
- Diferencial
- Magnetotèrmic
- Mecanitzat dels elements
SITUACIÓ I UBICACIÓ DE LES CÀMERES
1- Fanal localitzat a la intersecció entre la C-251 i el carrer Camí del cementiri.
Coordenades GPS: 41º 36’ 14’’ N 2º 17’ 39’’ E
2- Fanal localitzat a la intersecció entre la rotonda de la Ronda Nord i el carrer Puig i Perucho ( antigues
càmeres de trànsit PL).
Coordenades GPS: 41º 36’ 40’’ N 2º 17’ 50’’ E
3- Semàfor localitzat a la intersecció entre els carrers Girona i Primer Marques de les Franqueses.
Coordenades GPS: 41º 37’ 16’’ N 2º 17’ 35’’ E.
4- Fanal localitzat a la rotonda que hi ha a la intersecció entre els carrers Ramon Llull i Passeig de la Ribera.
Coordenades GPS: 41º 36’ 52’’ N 2º 17’ 6’’ E.
5- Semàfor localitzat a la intersecció entre Avgda. Estació del Nord i Maria Palau.
Coordenades GPS: 41º 36’ 46’’ N 2º 16’ 30’’ E
6- Fanal localitzat a la intersecció entre la C-17 i la N-152-a. (davant de concessionari vehicles Pruna Motor.
fanal que ja te una presumpte càmera actualment amb accès a carrer Galileu Galilei.)
Coordenades GPS: 41º 35’ 30’’ N 2º 15’ 35’’ E
7- Fanal localitzat a la intersecció entre el carrer Marconi i Camí de Can Ninou.
Coordenades GPS: 41º 34’ 33’’ N 2º 16’ 19’’ E

8- Semàfor localitzat a la Carretera del Masnou, davant establiment Costa Rica.Coordenades GPS: 41º 34’ 41’’
N 2º 16’ 58’’ E.
9- Fanal localitzat a la rotonda de Ronda Sud amb Esteve Terrades (costat OPI 26-A)(entrada de vehicles de
Ronda Nord).Coordenades GPS: 41º 35’ 47’’ N 2º 17’ 23’’ E
10- Fanal localitzat a la rotonda de Ronda Sud amb Esteve Terrades (costat OPI no numerat) (sortida de
vehicles en direcció a Ronda Nord).Coordenades GPS: 41º 35’ 46’’ N 2º 17’ 23’’ E
11- Fanal localitzat a la rotonda de Josep Umbert amb Carrer Veneçuela.
Coordenades GPS: 41º 35’ 46’’ N 2º 17’ 23’’ E
A més a més el contractista ha de subministrament i instal·lar 22 unitats de senyalització de "ZONA
VIDEOVIGILADA" segons normatives CCDVC metal·lica de color blau, Mides: 600x400 i de 22 Abraçadores per
a senyalització a mastil.
LOT 2: Punts de connexió i desplegament de fibra òptica.
Es demana la connexió efectiva, amb cablejat de fibra òptica de 16 FO dels punts on s’instal·laran les càmeres
amb la xarxa pròpia de l’Ajuntament, detallada en el plànol adjunt.
La connexió a la xarxa pròpia de l’Ajuntament que s’indica per cada punt comportarà concretament:
- El subministrament del cablejat de fibra òptica de 16 FO.
- El mandrilat corresponent.
- El desplegament del cablejat.
- L’obertura de la tapa de connexions preexistent.
- La preparació d’un dels dos extrems del cablejat per fusionar.
- La fusió de 4 fibres a caixa de connexions / empalmes corresponents.
- El mesurament de la pèrdua d’inserció.
- Subministrament d’etiquetes i etiquetat de caixa i cables.
- Qualssevol altra acció necessària per fer efectiva la connexió del cable a la xarxa pròpia de l’Ajuntament.
Els punts a connectar amb la xarxa actual de l’Ajuntament són:
1- Fanal localitzat a la intersecció entre la C-251 i el carrer Camí del cementiri.Coordenades GPS: 41º 36’ 14’’ N
2º 17’ 39’’ E.A connectar a xarxa propia de l’Ajuntament que passa canalitzada soterrada pel carrer Francesc
Ribes 39 (caixa de connexions identificada com T-21)(distancia aproximada 700 mts.)
2- Fanal localitzat a la intersecció entre la rotonda de la Ronda Nord i el carrer Puig i Perucho ( antigues
càmeres de trànsit PL).Coordenades GPS: 41º 36’ 40’’ N
2º 17’ 50’’ E. A connectar a xarxa pròpia de
l’Ajuntament que passa soterrada pel punt on es preveu la instal·lació de les càmeres o be a molt poca distancia
d’aquest. (distancia aproximada 00 mts.)
3- Semàfor localitzat a la intersecció entre els carrers Girona i Primer Marques de les Franqueses.Coordenades
GPS: 41º 37’ 16’’ N 2º 17’ 35’’ E.A connectar a xarxa pròpia de l’Ajuntament que passa soterrada pel punt on es
preveu la instal·lació de les càmeres, o be a molt poca distancia d’aquest. (distancia aproximada 00 mts.)

4- Fanal localitzat a la rotonda que hi ha a la intersecció entre els carrers Ramon Llull i Passeig de la
Ribera.Coordenades GPS: 41º 36’ 52’’ N 2º 17’ 6’’ E. A connectar a xarxa pròpia de l’Ajuntament que passa
canalitzada soterrada pel carrer Francesc Ribes 39 (caixa de connexions identificada com T-21).(distancia
aproximada 700 mts.)
5- Semàfor localitzat a la intersecció entre Av. Estació del Nord i Maria Palau.Coordenades GPS: 41º 36’ 46’’ N
2º 16’ 30’’ E.A connectar a xarxa pròpia de l’Ajuntament que passa canalitzada soterrada pel carrer Roger de flor
intersecció amb Joan Camps i Giro (caixa de connexions identificada com T-22).(distancia aproximada 900 mts.)
6- Fanal localitzat a la intersecció entre la C-17 i la N-152-a. (davant de concessionari vehicles Pruna Motor.
fanal que ja te una presumpte càmera actualment amb accès a carrer Galileu Galilei.)Coordenades GPS: 41º
35’ 30’’ N 2º 15’ 35’’ E.A connectar a xarxa pròpia de l’Ajuntament que arriba a les instal·lacions municipals de
la UOS del coll de la manya identificat al plànol com a ED004.(distancia aproximada 1.000 mts.)
7- Fanal localitzat a la intersecció entre el carrer Marconi i Camí de Can Ninou.Coordenades GPS: 41º 34’ 33’’ N
2º 16’ 19’’ E.A connectar a xarxa pròpia de l’Ajuntament que passa canalitzada soterrada per l’avinguda Sant
Julià (caixa de connexions identificada com T-24 al plànol).(distancia aproximada 1.000 mts.)
8- Semàfor localitzat a la Carretera del Masnou, davant establiment Costa Rica.Coordenades GPS: 41º 34’ 41’’
N 2º 16’ 58’’ E.A connectar a xarxa pròpia de l’Ajuntament que passa canalitzada soterrada pel carrer Tres
Torres (caixa de connexions identificada com T-12 a la masia tres torres).(distancia aproximada 2.400 mts.)
9- Fanal localitzat a la rotonda de Ronda Sud amb Esteve Terrades (costat OPI 26-A)(entrada de vehicles de
Ronda Nord).Coordenades GPS: 41º 35’ 47’’ N 2º 17’ 23’’ E. A connectar a xarxa pròpia de l’Ajuntament que
passa canalitzada soterrada per la rotonda de Serrat i Bonastre (caixa de connexions identificada com T-10).
(distancia aproximada 500 mts.)
10- Fanal localitzat a la rotonda de Ronda Sud amb Esteve Terrades (costat OPI no numerat) (sortida de
vehicles en direcció a Ronda Nord).Coordenades GPS: 41º 35’ 46’’ N 2º 17’ 23’’ E.A connectar a xarxa pròpia
de l’Ajuntament que passa canalitzada soterrada per la rotonda de Serrat i Bonastre (caixa de connexions
identificada com T-10).(distancia aproximada 500 mts.)
11- Fanal localitzat a la rotonda de Josep Umbert amb Carrer Veneçuela.Coordenades GPS: 41º 35’ 46’’ N 2º
17’ 23’’ E. A connectar a xarxa pròpia de l’Ajuntament que passa canalitzada soterrada a l’avinguda del Parc
(caixa de connexions identificada com T-09 atocar o propera a l’estació central de Bus- distancia aproximanda
de 700mts)

LOT 3: Sistema de càmeres i de centre de control, xarxa a connectar amb l'actual sistema de video
vigilància instal.lat al Centre Audiovisual de Roca Umbert, compatible amb els diferents programes de
gestió i equips informàtics de l'Ajuntament de Granollers, i amb una senzilla integració de futurs
elements.
Per a tal efecte, el sistema CCTV (circuit tancat de televisió), de càmeres fixes de vídeo vigilància situades en
diversos punts del recinte de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. i amb gestió centralitzada, ha de tenir un
mitjà d’enllaç fins al sistema de servidors que li donarà servei, ubicat a la sala freda del Centre Audiovisual de
Roca Umbert, i que el seu senyal i visualització sigui facilitat al centre de control de la policia local.
Tots els elements necessaris: càmeres CCTV (circuit tancat de televisió), òptiques i software han de ser d’última
generació i adequats per a la consecució dels objectius marcats.
Cadascun dels 27 emplaçaments ha de disposar de la seva càmera i de tots els seus accessoris corresponents
que estiguin adscrits a cada punt previst i sempre amb totes les característiques descrites en en present plec
tècnic.
La informació recollida s’enviarà al sistema de servidors que controlen i emmagatzemen tot el senyal de les
càmeres per al seu anàlisi i tractament.
El sistema CCTV de vídeo vigilància amb càmeres fixes es composarà dels subsistemes següents:
 Càmeres de vídeo vigilància fixes amb gravació continuada i/o per detecció de moviment.
 Sistema d’alimentació de les càmeres, suports i armaris.
 Mitjà de transmissió.
 Sistema de servidors i d’emmagatzematge, gestió i analítica de vídeo.
 Sistema d’alimentació ininterromput (SAI) del punt de control.
 Software de gestió del sistema de càmeres i de servidors.
El sistema ha de ser capaç de registrar imatges amb qualitat estàndard als 27 punts d’instal·lació de càmeres
dins del recinte de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., durant tots els dies de l’any i les 24 hores del dia, i en
les diverses condicions meteorològiques.
El sistema de seguretat i videovigilància per a Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. es compon dels set
elements següents:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

Equipament del Centre Audiovisual.
Equipament Dents de Serra.
Equipament CAM.
Equipament Tèrmica.
Equipament Espai d’Arts.
Equipament Exteriors.
Cablejats i instal·lació.

Cadascun d’aquests 7 elements del sistema requereix unes determinades característiques i un nombre concret
de càmares i material accessori, que es relacionen tot seguit:
A

Equipament Centre Audiovisual

Núm.

càmeres
Encavellades - Plató
4

2

6

Càmera HDTV d'alta velocitat compacta, IP66. AXIS M2025-LE o similar 1 + 2 + 3
compatible amb el sistema existent i a implantar. Il·luminació IR integrada i + 4
WDR - Lente fixa amb 115 ° HFOV. Velocitat obturació de 1/65 000 s a 2 s.
Filtre automàtic de tall IR. Streaming H.264 i JPEG. Resolució màxima HDTV
de 1080p a 30 fps. Detecció de moviment de vídeo. Suport integrat de paret i
sostre. POE. Condicions d'ús -30 ° C a 50 ° C
Càmera HDTV d'alta velocitat compacta, IP66. AXIS M3105-LVE o similar 5 + 6
compatible amb el sistema existent i a implantar. Il·luminació IR integrada i
WDR - Lente fixa amb 115 ° HFOV. Velocitat obturació de 1/66 500 s a 2 s.
Filtre automàtic de tall IR. Streaming H.264 i JPEG. Resolució màxima HDTV
de 1080p a 30 fps. Detecció de moviment de vídeo. Suport integrat de paret i
sostre. POE. Condicions d'ús -30 ° C a 50 ° C
Sistema de fixació per a càmera AXIS T94R01B o similar, compatible amb els
sistemes a implantar i els existents.
Recepció

1

Rack Mural Per allotjament d'equips informàtics, compatible amb els sistemes a
implantar i els existents.

1

Switch PoE 24 ports Gigabit I 4 ports SFP Combo (24 x PoE máx. 30 W per
port fins a 193 W máx.), alçada 1U, VLAN automàtica per a video vigilancia i
telefonia IP + GBIC. DLINK DGS-1210-24P o similar, compatible amb els
sistemes a implantar i els existents.

1

Pc Control Monitoratge Càmeras , inclou pantalla FULL HD 24" , teclat i ratolí ,
i software per a visulaització i control de càmeres, TRP PCCCAM, compatible
amb els sistemes a implantar i els existents.
Llicència d'activació de càmera, ACIS ACS CORE DEVICE E-LICENSE o
similar, compatible amb els sistemes a implantar i els existents.

27

B

Equipament Dents de Serra

Núm.
càmeres

Interior Dents de Serra
1

Càmera HDTV d'alta velocitat compacta, IP66. Il·luminació IR integrada i WDR - 7
Lente fixa amb 115 ° HFOV. Velocitat obturació de 1/66 500 s a 2 s. Filtre
automàtic de tall IR. Streaming H.264 i JPEG. Resolució màxima HDTV de
1080p a 30 fps. Detecció de moviment de vídeo. Suport integrat de paret i
sostre. POE. Condicions d'ús -30 ° C a 50 ° C. AXIS M3105-LVE o similar,
compatible amb els sistemes a implantar i els existents.
Sala Freda

1

Servidor per a gravació de càmeres amb capacitat per allotjar 16 discs durs i
font d'alimentació redundant. Processador Intel Xeon E3-1246 v3 3.5GHz Quad
Core 4GB DDR3 ECC. QNAP NAS TS-EC-1680U-E3 o similar, compatible amb

els sistemes a implantar i els existents.
16

Disc WD per a NAS 6 TB, WD RED o similar, compatible amb els sistemes a
implantar i els existents.

1

Sistema per a fixació del servidor a rack normalitzat TRS o similar, compatible
amb els sistemes a implantar i els existents.

C

Equipament CAM

Núm.
càmeres

Exterior Porta - Pont
1

Càmera HDTV d'alta velocitat compacta, IP66. Il·luminació IR integrada i WDR - 8
Lente fixa amb 115 ° HFOV. AXIS M2025-LE o similar, compatible amb els
sistemes a implantar i els existents. Velocitat obturació de 1/65 000 s a 2 s.
Filtre automàtic de tall IR. Streaming H.264 i JPEG. Resolució màxima HDTV
de 1080p a 30 fps. Detecció de moviment de vídeo. Suport integrat de paret i
sostre. POE. Condicions d'ús -30 ° C a 50 ° C
Interior Entrada

1

Càmera HDTV d'alta velocitat compacta, IP66. Il·luminació IR integrada i WDR - 9
Lente fixa amb 115 ° HFOV. AXIS M2025-LE o similar, compatible amb els
sistemes a implantar i els existents. Velocitat obturació de 1/65 000 s a 2 s.
Filtre automàtic de tall IR. Streaming H.264 i JPEG. Resolució màxima HDTV
de 1080p a 30 fps. Detecció de moviment de vídeo. Suport integrat de paret i
sostre. POE. Condicions d'ús -30 ° C a 50 ° C
Interior Sortida Emergencia

1

Càmera HDTV d'alta velocitat compacta, IP66. Il·luminació IR integrada i WDR - 10
Lente fixa amb 115 ° HFOV. AXIS M2025-LE o similar, compatible amb els
sistemes a implantar i els existents. Velocitat obturació de 1/65 000 s a 2 s.
Filtre automàtic de tall IR. Streaming H.264 i JPEG. Resolució màxima HDTV
de 1080p a 30 fps. Detecció de moviment de vídeo. Suport integrat de paret i
sostre. POE. Condicions d'ús -30 ° C a 50 ° C
Rack Mural Per allotjament d'equips informàtics, compatible amb els sistemes a
implantar i els existents.

1
1

D

Switch PoE 24 ports Gigabit I 4 ports SFP Combo (24 x PoE máx. 30 W per
port fins a 193 W máx.), alçada 1U, VLAN automàtica per a video vigilancia i
telefonia IP + GBIC. DLINK DGS-1210-24P o similar, compatible amb els
sistemes a implantar i els existents.
Equipament Tèrmica

Núm.
càmeres

Interior Zona 1
1

Switch PoE 24 ports Gigabit I 4 ports SFP Combo (24 x PoE máx. 30 W per 11
port fins a 193 W máx.), alçada 1U, VLAN automàtica per a video vigilancia i
telefonia IP + GBIC. DLINK DGS-1210-24P o similar, compatible amb els
sistemes a implantar i els existents.

1

Càmera HDTV d'alta velocitat compacta, IP66. AXIS M2025-LE o similar,
compatible amb els sistemes a implantar i els existents. Il·luminació IR
integrada i WDR - Lente fixa amb 115 ° HFOV. Velocitat obturació de 1/65 000 s
a 2 s. Filtre automàtic de tall IR. Streaming H.264 i JPEG. Resolució màxima
HDTV de 1080p a 30 fps. Detecció de moviment de vídeo. Suport integrat de
paret i sostre. POE. Condicions d'ús -30 ° C a 50 ° C
Interior Zona 3
1

E

1

F

Càmera HDTV d'alta velocitat compacta, IP66. Il·luminació IR integrada i WDR - 12
Lente fixa amb 115 ° HFOV. Velocitat obturació de 1/65 000 s a 2 s. Filtre
automàtic de tall IR. Streaming H.264 i JPEG. Resolució màxima HDTV de
1080p a 30 fps. Detecció de moviment de vídeo. Suport integrat de paret i
sostre. POE. Condicions d'ús -30 ° C a 50 ° C
Equipament Espai Arts
Núm.
càmeres
Interior Sala Exposicions
Càmera HDTV d'alta velocitat compacta, IP66. AXIS M2025-LE o similar, 13
compatible amb els sistemes a implantar i els existents. Il·luminació IR
integrada i WDR - Lente fixa amb 115 ° HFOV. Velocitat obturació de 1/65 000 s
a 2 s. Filtre automàtic de tall IR. Streaming H.264 i JPEG. Resolució màxima
HDTV de 1080p a 30 fps. Detecció de moviment de vídeo. Suport integrat de
paret i sostre. POE. Condicions d'ús -30 ° C a 50 ° C
Exteriors

Núm.
càmeres

Parking - Entrada Tèrmica
1

Càmera fixa amb quatre sensors de 1080p. AXIS P3707-PE o similar, 14
compatible amb els sistemes a implantar i els existents. Les lents es poden
ajustar per proporcionar un camp de visió horitzontal de 108 a 54 graus.
Transmissió de visualització mode quad, permetent 4x 1080p de resolució de
vídeos a 12.5 / 15 fps o 4x de resolució de 720p a velocitat de quadre complet.
POE
Entrada NAU B1

1

Càmera HDTV d'alta velocitat compacta, IP66. AXIS M2026-LE MK II o similar, 15
compatible amb els sistemes a implantar i els existents. Il·luminació IR
integrada i WDR - Lente fixa amb 130 ° HFOV. Velocitat obturació de 1/31 500 s
a 1/5 s. Filtre automàtic de tall IR. Streaming H.264 i JPEG. Resolució màxima
HDTV de 1080p a 30 fps. Detecció de moviment de vídeo. Suport integrat de
paret i sostre. POE. Condicions d'ús -30 ° C a 50 ° C
Entrades Dents de Serra

2

Càmera HDTV d'alta velocitat compacta, IP66. AXIS M3105-LVE o similar, 16 + 17
compatible amb els sistemes a implantar i els existents. Il·luminació IR
integrada i WDR - Lente fixa amb 115 ° HFOV. Velocitat obturació de 1/66 500 s
a 2 s. Filtre automàtic de tall IR. Streaming H.264 i JPEG. Resolució màxima
HDTV de 1080p a 30 fps. Detecció de moviment de vídeo. Suport integrat de
paret i sostre. POE. Condicions d'ús -30 ° C a 50 ° C

1

Entrada Centre Audiovisual
Càmera HDTV d'alta velocitat compacta, IP66. AXIS M3105-LVE o similar, 18
compatible amb els sistemes a implantar i els existents. Il·luminació IR
integrada i WDR - Lente fixa amb 115 ° HFOV. Velocitat obturació de 1/66 500 s
a 2 s. Filtre automàtic de tall IR. Streaming H.264 i JPEG. Resolució màxima
HDTV de 1080p a 30 fps. Detecció de moviment de vídeo. Suport integrat de
paret i sostre. POE. Condicions d'ús -30 ° C a 50 ° C
Entrada Port de Càrrega

1

Càmera HDTV d'alta velocitat compacta, IP66. AXIS M2025-LE o similar, 19
compatible amb els sistemes a implantar i els existents. Il·luminació IR
integrada i WDR - Lente fixa amb 115 ° HFOV. Velocitat obturació de 1/65 000 s
a 2 s. Filtre automàtic de tall IR. Streaming H.264 i JPEG. Resolució màxima
HDTV de 1080p a 30 fps. Detecció de moviment de vídeo. Suport integrat de
paret i sostre. POE. Condicions d'ús -30 ° C a 50 ° C
Entrada Principal Rocaumbert ( Bar / Biblioteca )

1

Càmera HDTV d'alta velocitat compacta, IP66. AXIS M2025-LE o similar, 20
compatible amb els sistemes a implantar i els existents. Il·luminació IR
integrada i WDR - Lente fixa amb 115 ° HFOV. Velocitat obturació de 1/65 000 s
a 2 s. Filtre automàtic de tall IR. Streaming H.264 i JPEG. Resolució màxima
HDTV de 1080p a 30 fps. Detecció de moviment de vídeo. Suport integrat de
paret i sostre. POE. Condicions d'ús -30 ° C a 50 ° C
Entrades Troca / Bar

1

Càmera HDTV d'alta velocitat compacta, IP66. AXIS M2025-LE o similar, 21
compatible amb els sistemes a implantar i els existents. Il·luminació IR
integrada i WDR - Lente fixa amb 115 ° HFOV. Velocitat obturació de 1/65 000 s
a 2 s. Filtre automàtic de tall IR. Streaming H.264 i JPEG. Resolució màxima
HDTV de 1080p a 30 fps. Detecció de moviment de vídeo. Suport integrat de
paret i sostre. POE. Condicions d'ús -30 ° C a 50 ° C
Pont Entrada VOTV

1

Càmera HDTV d'alta velocitat compacta, IP66. AXIS M2025-LE o similar, 22
compatible amb els sistemes a implantar i els existents. Il·luminació IR
integrada i WDR - Lente fixa amb 115 ° HFOV. Velocitat obturació de 1/65 000 s
a 2 s. Filtre automàtic de tall IR. Streaming H.264 i JPEG. Resolució màxima
HDTV de 1080p a 30 fps. Detecció de moviment de vídeo. Suport integrat de
paret i sostre. POE. Condicions d'ús -30 ° C a 50 ° C
Carrer Ctug - Centre Audiovisual

2

Càmera HDTV d'alta velocitat compacta, IP66. AXIS M2025-LE o similar, 23 + 24
compatible amb els sistemes a implantar i els existents. Il·luminació IR
integrada i WDR - Lente fixa amb 115 ° HFOV. Velocitat obturació de 1/65 000 s
a 2 s. Filtre automàtic de tall IR. Streaming H.264 i JPEG. Resolució màxima
HDTV de 1080p a 30 fps. Detecció de moviment de vídeo. Suport integrat de
paret i sostre. POE. Condicions d'ús -30 ° C a 50 ° C
Entrada Carrer CTUG

1

Càmera HDTV d'alta velocitat compacta, IP66. AXIS M2025-LE MK II o similar, 25
compatible amb els sistemes a implantar i els existents. Il·luminació IR

integrada i WDR - Lente fixa amb 130 ° HFOV. Velocitat obturació de 1/31 500 s
a 1/5 s. Filtre automàtic de tall IR. Streaming H.264 i JPEG. Resolució màxima
HDTV de 1080p a 30 fps. Detecció de moviment de vídeo. Suport integrat de
paret i sostre. POE. Condicions d'ús -30 ° C a 50 ° C
Carrer Fontcuberta - Sarandaca
1

Càmera HDTV d'alta velocitat compacta, IP66. AXIS M3037-PVE o similar, 26
compatible amb els sistemes a implantar i els existents. Il·luminació IR
integrada i WDR - Lente fixa amb 187 ° HFOV. Velocitat obturació de 1/24 500 s
a 2 s. Filtre automàtic de tall IR. Streaming H.264 i JPEG. Resolució màxima
HDTV de 1080p a 30 fps. Detecció de moviment de vídeo. Suport integrat de
paret i sostre. POE. Condicions d'ús -30 ° C a 50 ° C
Entrada Rocaumbert ( Edifici 18 )

1

Càmera HDTV d'alta velocitat compacta, IP66. AXIS M2025-LE o similar, 27
compatible amb els sistemes a implantar i els existents. Il·luminació IR
integrada i WDR - Lente fixa amb 115 ° HFOV. Velocitat obturació de 1/65 000 s
a 2 s. Filtre automàtic de tall IR. Streaming H.264 i JPEG. Resolució màxima
HDTV de 1080p a 30 fps. Detecció de moviment de vídeo. Suport integrat de
paret i sostre. POE. Condicions d'ús -30 ° C a 50 ° C
Cablejat i instal·lació
Instal.lació, cablejat i posada en marxa del sistema de 27 càmeres

G
1

SITUACIÓ I UBICACIÓ DE LES CÀMERES
S’adjunten els plànols de situació en annex I
Per tant, les càmeres han de ser ubicades a les localitzacions següents:
-

Càmeres núms. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 = Interior Centre Audiovisual: 4 a encavellades + 2 a recepció.
Càmera núm. 7 = 1 interior Dents de Serra.
Càmeres núms. 8, 9 i 10 = 1 exterior porta/pont CAM + 1 interior CAM entrada + 1 interior sortida
emergència.
Càmeres núms. 11 i 12 = 1 a Interior zona I Tèrmica + 1 interior zona III Tèrmica.
Càmera núm. 13 = 1 a interior sala exposicions Espai d’Arts.
Càmera núm. 14 = 1 pàrquing a l’entrada de la Tèrmica.
Càmera núm. 15 = 1 a entrada Nau B1.
Càmeres núms. 16 i 17 = 1 entrada principal + 1 sortida/entrada posterior.
Càmera núm. 18 = 1 entrada exterior Centre Audiovisual.
Càmera núm. 19 = 1 entrada moll de càrrega/descàrrega Centre Audiovisual.
Càmera núm. 20 = 1 entrada principal Roca Umbert/bar/biblioteca.
Càmera núm. 21 = 1 entrada exterior Troca/bar.

-

Càmera núm. 22 = 1 pont elevat entrada exterior VOTV.
Càmeres núms. 23 i 24 = 1 exterior Centre Audiovisual/inici carrer CTUG + 1 exterior Centre
Audiovisual/final carrer CTUG.
Càmera núm. 25 = 1 entrada carrer CTUG.
Càmera núm. 26 = 1 exterior carrer Fontcuberta-Sarandaca.
Càmera núm. 27 = 1 exterior entrada Roca Umbert/Edifici 18/G2.

Subministrament i instal·lació de 22 unitats de senyalització de "ZONA VIDEOVIGILADA" segons normatives
CCDVC metal·lica de color blau, Mides: 600x400 i d’abraçadores per a senyalització a mastil.
SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE, GESTIÓ I ANALÍTICA DE VIDEO
Totes les dades i imatges captades per cada punt seran gestionades i emmagatzemades mitjançant el software
del centre de control situat a la sala freda del Centre Audiovisual de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.
El sistema ha de permetre, en general, mitjançant l’anàlisi de la imatge, la detecció de presència i la identificació
del moviment de persones o vehicles en moviment per tot el recinte intern de Roca Umbert.
SISTEMA D’ALIMENTACIÓ ININTERROMPUT (SAI) DEL PUNT DE CONTROL
El punt de control situat a la sala de racks del Centre Audiovisual de Roca Umbert ha de tenir instal·lat un
sistema d’alimentació ininterromput (SAI) que garanteixi el funcionament de sistema durant un mínim de 30
minuts amb avís de minuts de bateria restant per tal de poder apagar el sistema de manera programada; cal
que sigui necessari en no restablir-se el corrent elèctric.
El manteniment del sistema d’alimentació ininterromput (SAI) quedarà inclòs en el corresponent contracte de
manteniment general que estigui en vigor a Roca Umbert.
Clàusula 4.- Abast del contracte
Aquest contracte inclou:
 Subministrament i col·locació dels elements necessaris de suport de les càmeres i del sistema
d’alimentació elèctrica. La planificació, coordinació d’obra, configuració i programació equipaments i
posta en marxa es realitzarà en el termini màxim de quatre mesos.
 Subministrament i instal·lació de l’equipament (hard i solft) en les ubicacions seleccionades.
 Configuració del sistema per cadascun dels punts de control.
 Proves i posada en marxa de totes les instal·lacions.
 Lliurament de documentació as-built (memòria, plànols i documentació tècnica).
 Realització de la formació necessària als tècnics designats per l’Ajuntament i Roca Umbert per a
l’explotació òptima de tot el sistema per part d’aquestes.
 Serà responsabilitat del contractista que els operaris observin les normes de seguretat en els treballs
que marca la legislació actual durant la instal·lació dels equips en cadascun dels punts.
 Realitzarà l’obra civil necessària per la instal·lació del punt de control.



Manteniment de la instal·lació: El projecte ha d’incloure el manteniment de tota la instal·lació durant el
temps de durada de la garantia dels equips o, com a mínim, en la durada del contracte administratiu
que és d’1 any des de l’entrega del sistema a l’Ajuntament.
El contractista realitzarà manteniment preventiu de tot el sistema trimestralment durant el període de
garantia dels equipaments subministrats, el qual consistirà com a mínim en les operacions següents:
Revisió de totes les instal·lacions.
Neteja òptiques de les càmeres.
Comprovació de configuracions de càmeres.
Comprovació que les càmeres no s’han mogut de posició per accions com vents i demés
Anàlisi que el sistema funciona òptimament.
Entrega d’informe de revisió i proposta de millores.
Servei d’assistència tècnica al personal informàtic de l’Ajuntament i al personal de manteniment
de sistemes i xarxes de Roca Umbert.
El contracte ha de preveure en el període d’un any del servei de manteniment dels elements de
transmissió de xarxa de comunicacions, així com de les càmeres de vídeo vigilància i dels servidors
informàtics que hi corresponguin.

Els serveis hauran de comprendre, com a mínim, per als LOTS 1 I 3 la gestió a càrrec de l’adjudicatari de la
documentació per sol·licitar autorització a la CCDVC de sistemes de Seguretat Ciutadana i/o Control del Transit
amb assessorament sobre el plantejament per sol·licitar l’autorització de les càmeres, informació sobre la
complementació de les dades dels informes, justificació de la legitimitat de la captació, dels tractaments
posteriors que es prevegin i de la proporcionalitat del sistema.
L’Ajuntament facilitarà:





Cessió dels espais i edificis de Roca Umbert convinguts per poder-hi instal·lar les càmeres i els equips
electrònics, inclosa la sala freda del Centre Audiovisual que allotjarà el sistema de servidors i
d’enregistrament.
Permetrà l’ús d’instal·lació de cablejat de xarxa per connectar els punts crítics fins al servidor del centre
de control.
Facilitarà l’ús d’un cistell elevador, en cas que sigui necessari durant les tasques d’instal·lació dels
equips.
Facilitarà la seguretat viària durant les tasques d’instal·lació dels equips.

CLAUSULA 5.- Obligacions
1.- En el cas que el sistema presenti una incidència o deixi de funcionar, el personal tècnic de l’Ajuntament i del
manteniment de sistemes i xarxes de Roca Umbert procedirà a detectar el punt que presenta la incidència,
intentant obtenir el màxim d’informació al respecte. En cas que el propi personal de l’Ajuntament o del
manteniment de sistemes i xarxes de Roca Umbert no pugui resoldre el problema, caldrà solucionar la
incidència remotament (en primer lloc) i si no és factible resoldre-la, caldrà enviar un tècnic en un termini màxim
de 24 hores (es valorarà un temps de resposta inferior), excepte si la incidència es presenta en cap de setmana
donat que aleshores es podrà ampliar el temps de resposta a un màxim de 48 hores.

El contractista posarà en coneixement de l’Ajuntament i del personal del departament d’informàtica d’aquest, i
dels responsables de manteniment de Roca Umbert, els telèfons de contacte i l’organigrama de personal
dedicat al manteniment de la instal·lació informant dels canvis que aquests pateixin en el temps.
Si cal enviar algun dels equips subministrats dins el període de garantia i per causes no atribuïbles a tercers
(actes vandàlics, tempestes elèctriques, etc.), s’entendrà que no es podrà carregar l’import dels nous equips de
substitució a l’Ajuntament.
2.- El manteniment també ha de incloure l’assistència tècnica en la recuperació d’imatges a requeriment del
departament informàtic de l’Ajuntament, o de manteniment de sistemes i xarxes de Roca Umbert, o pels tècnics
designats per aquests, bé per connexió remota o bé telefònicament, o si cal amb assistència presencial d’un
tècnic del contractista.
El manteniment ha d’incloure també els ordinadors, antenes, software, sistema d’alimentació ininterrompuda
(SAI), cablejats elèctrics i de comunicacions, bateries i en definitiva tots els elements que componen i que són
objectes d’aquest contracte.
3.- El contractista ha de realitzar totes les gestions i controls necessaris per al correcte desenvolupament dels
treballs objecte d’aquest contracte.
L’Ajuntament i/o el responsable de manteniment de sistemes i xarxes de Roca Umbert designarà un tècnic que
controlarà conjuntament amb el/les del contractista el desenvolupament dels treballs d’instal·lació, proves i
posada en marxa de tots els subsistemes objecte del contracte. Per tant el contractista informarà en la memòria
tècnica de l’organigrama de recursos humans que es dedicarà al projecte i dels telèfons o altres mètodes de
contacte.
4.- En matèria de control de qualitat de funcionament del sistema és responsabilitat del contractista el realitzat
les proves pertinents de funcionament i de qualitat dels equips i sistemes subministrats així com dels registres
d’informació que s’han de generar havent de garantir la completa satisfacció dels tècnics designats per
l’Ajuntament.
5.- El contractista haurà de lliurar a la finalització dels treballs d’instal·lació una memòria tècnica o
documentació “As-Built” o similar de tots els articles subministrats i instal·lats i dels treballs realitzats.
Aquesta documentació ha de contenir com a mínim:
 Descripció tècnica de cadascun dels equipament subministrats.
 En quan a hardware: croquis o planell del sistema amb inventari dels equips instal·lats incloent
fabricant, número de sèrie i altres dades d’interès necessàries pe al manteniment de la xarxa o dels
equips com per exemple taula Ip, MAC, etc
 En quant a software: llicències o drets d’us del programari, números de sèrie, claus d’activació, noms
d’usuaris autoritzats, usuaris administradors del sistema, codis d’autorització i demés.
 Taula de configuració del sistema amb els paràmetres establerts.

6.- El contractista haurà de donar la formació necessària als tècnics designats per l’Ajuntament i/o de
manteniment de sistemes i xarxes de Roca Umbert amb l’objectiu que puguin operar eficientment amb tot el
sistema segons el rol de cada usuari. Bàsicament hi haurà dos rols: administradors del Sistema, Operadors del
sistema.
Administradors del sistema: seran els tècnics designats per l’Ajuntament i/o de manteniment de
sistemes i xarxes de Roca Umbert, els quals hauran de tenir accés total al sistema per tal de donar
servei en qualsevol dels subsistemes i per tal de comunicar-se amb el servei de manteniment del
contractista en cas d’avaries o errors en el sistema.
Operadors del sistema: seran els tècnics de manteniment de sistemes i xarxes de Roca Umbert que
hauran d’operar en el sistema rebent la informació demanada als dispositius adequats per tal de donar
resposta a cada moment a les situacions detectades pel sistema. Aquests també hauran de ser capaços
de realitzar cerques al sistema per tal d’obtenir informació històrica pertinent per al desenvolupament de
les seves facultats.
Clàusula 6.- Protocol de Seguretat i tractament d’imatges
En cas d’incidència, només els responsables del sistema i del servei de manteniment degudament autoritzades
podran fer les consultes pertinents del fons d’imatges.
Quan el personal autoritzat en servei del Centre Audiovisual i/o de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, SL detectin
alguna incidència a través de les pantalles de control del sistema de càmeres, hauran de donar avís immediat al
responsable de manteniment i logística de Roca Umbert i/o a la policia local, d’acord amb el criteri següent:
A) Incidències d’ordre públic, seguretat i emergències (intents d’intrusió i/o robatori o furts a l’exterior i a
l’interior dels edificis de la fàbrica, accions contra els béns i mobiliari públic, baralles en l’espai de la
fàbrica, incendis, inundacions, etc.): oficina de guàrdia de la policia local + responsable manteniment i
logística de Roca Umbert. Sistema: trucada al telèfon de contacte + enviament avís d’incidència al c/e
que es determinin.
B) Incidències de manteniment general (avaries, tall de subministrament de serveis, danys estructurals
edificis, incidències per inclemències meteorològiques, eventualitats sense preveure, etc.): responsable
manteniment i logística de Roca Umbert (en horari feiner) + oficina de guàrdia de la policia local (fora de
l’horari feiner). Sistema: trucada al telèfon de contacte + enviament avís d’incidència al c/e que es
determinin.
Protecció de dades.
Les dades facilitades en virtut de la tramitació de la present licitació, així com les recollides i tractades pels
equipaments a subministrar i instal·lar, únicament seran utilitzades per dur a terme les activitats pròpies de
activitat objecte de l’expedient de contractació en curs, així com qualsevol altra expressament autoritzada per
l’òrgan competent de l’Ajuntament.

L’adjudicatari no utilitzarà les dades de caràcter personal a que tingui accés per a cap altra finalitat que no sigui
l’ expressament prevista en la present licitació, ni les comunicarà o cedirà a cap entitat, empresa o persona
diferent de la persona interessada sense l’expressa autorització de l’òrgan competent de l’Ajuntament.
L’adjudicatari adoptarà les mesures de seguretat previstes a la LO 3/2018 de 5 Desembre de Protecció de
Dades Personal i garantía dels drets digitals i del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu de 27 d’
abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en tot allò que li correspongui durant la tramitació i
la l’execució del contracte que li hagi estat adjudicat.
El sistema de càmeres de videovigilància ha d’informar de la seva instal·lació en els espais que es determini, a
través de cartells ben visibles on s’informi del següent: 1) que l’espai referit està sotmès a videovigilància; 2) la
identitat del sistema i l’adreça del mateix, i 3) la possibilitat d’exercir els drets reconeguts en els articles 15 a 22
del RGPD i tota aquella informació addicional sobre el tractament de dades personals
Els sistemes de seguretat general de la fàbrica els gestiona Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, SL a través del
responsable de logísitca i manteniments. De forma específica, el sistema de càmeres de seguretat i dels seus
servidors informàtics de Roca Umbert serà competència del responsable del contracte d’aquest
subministrament i el servei de manteniment.
D’altra banda, les persones naturals o jurídiques usuàries d’aquest servei, així com els treballadors autoritzats
de Roca Umbert i/o de manteniment tècnic del sistema de càmeres i el conjunt de servidors referit, podran
consultar les imatges i les gravacions del sistema, de forma interna i sempre amb l’ús professional que s’exigeix
en el protocol establert. Només es podran facilitar imatges quan la policia o les autoritats judicials o
administratives així ho requereixin de manera formal i justificativa.
D’acord amb la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i tota la normativa posterior que se’n
deriva, la utilització de càmeres a Roca Umbert tindrà una finalitat específica de seguretat en benefici de la
convivència ciutadana, l’erradicació de la violència i la utilització pacífica de les vies i espais públics, així com de
prevenir la comissió de delictes, faltes i infraccions relacionats amb la segureta pública.
Les imatges enregistrades tindran un temps determinat d’emmagatzematge que, d’acord amb la normativa
vigent, no podrà excedir d’un mes. Transcorregut aquest temps, les imatges hauran de ser eliminades, llevat del
cas que estiguin relacionades amb infraccions penals o administratives en matèria de seguretat pública o amb
una investigació policial en curs.
Les persones interesades podran exercir el dret d’accés i cancelació de les imatges on hagin estat
enregistrades.
En el moment de posar en marxa el sistema de càmeres de videovigilància s’haurà de tramitar la corresponent
disposició de caràcter general de creació del fitxer o tractament amb finalitat de videovigilància i notificar el
mateix.
Clausula 7 .- Accions per a una contractació pública responsible

El subministrament i servei objecte del contracte es desenvoluparà respectant les normes sociolaborals vigents
a Espanya i en la Unió Europea, i de l'Organització Internacional del Treball.
En la determinació del pressupost del contracte s'haurà de tenir en compte el salari base i totes aquelles
retribucions establertes en el conveni, pactes o contractes laborals que resultin de l'aplicació al contracte.
En el desenvolupament del subministrament i servei objecte del contracte s’hauran d’adoptar, en tot cas, les
mesures previstes en matèria de seguretat i salut en el treball, i les mesures necessàries per evitar que de
l’execució del contracte es puguin derivar danys al personal municipal o a la ciutadania en general.
L'empresa adjudicatària en el moment de formalitzar el contracte, acreditarà mitjançant declaració responsable
l'afiliació i l'alta en la Seguretat Social de les persones treballadores destinades a l'execució del contracte.
Aquesta obligació s'estendrà a tot el personal subcontractat per l'empresa adjudicatària principal.
En tot cas s’haurà de respectar el principi de no discriminació per raó de gènere i s’haurà d’evitar l’ús del
llenguatge i imatges sexistes, que es fa extensiu a la documentació que presenti el/s licitador/s.
A l'inici de l’execució del contracte l'empresa adjudicatària haurà de presentar un Pla d'igualtat entre homes i
dones durant l'execució del contracte, en els termes que estableix la Llei orgànica 3/2017 sobre la igualtat
efectiva entre homes i dones.
L’empresa adjudicatària haurà de complir en tot moment tots els requisits de gestió ambiental que disposa
l'Ajuntament de Granollers, amb el propòsit d’utilitzar productes de baix consum de recursos i materials, reduir
les emissions contaminants, i minimitzar la generació de residus i incentivar la seva valorització energètica, així
com l’economia circular.
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