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Clàusula 1. Objecte del contracte
L’objecte del contracte és el subministrament, instal·lació, configuració i personalització d’un
sistema de control d’accés intel·ligent i gestió del personal i dels consums (elèctrics i
calefacció) mitjançant panys digitals auto-alimentats en el pavelló i camp de futbol
municipals, així com el servei de manteniment de tota la instal·lació i llicència durant tota la
seva vigència.
La solució proposada ha de garantir la seguretat i la integritat de les dades, ha de ser
flexible, escalable, i ha de disposar d'un sistema de gestió remota sobre els permisos als
dispositius d'accés dels diferents rols que formaran part de la xarxa.
Clàusula 2. Instal·lacions i Espais:
Aquest plec planteja el desplegament del sistema de control de les següents instal·lacions i
espais:
- Pavelló: 25 portes, 3 cadenats i 3 sales de calderes
- Camp de futbol: 13 portes, 3 cadenats i 1 sala de caldera
A l’annex I d’aquest plec es recull la relació de totes les portes i cadenats que hi ha a les
diferents dependències esportives, tot i que només està previst implantar-ho a algunes de
les portes i cadenats de cadascun. A l’annex II es detalla les unitats totals previstes com a
mínims a incloure en el present contracte. Des de la regidoria d’esports es prioritzarà en
quines de les portes s’implantarà el sistema de cadascuna de les dependències municipals.
Clàusula 3. Usuaris
La volumetria dels usuaris del sistema que s’ha de tenir en compte per aquest contracte,
amb independència d’eventuals creixements futurs, és el següent:




Claus programables: es requereix un mínim de 80 claus programables
Persones usuàries del programari de gestió, amb drets de modificació i de consulta:
mínim 3 persones
Persones usuàries del programari de gestió, amb drets de consulta: mínim 5 usuaris

Clàusula 4. Maquinària Programari i Serveis del Projecte
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L’adjudicatari subministrarà la maquinària, programari i llicències necessaris per donar
resposta als requeriments del present plec de prescripcions tècniques, així com el petit
material necessari per a la instal·lació i fixació dels diferents components:
Formen part de l’abast del contracte les següents activitats i tasques:



Claus digitals: el sistema ha de permetre la validació i l’accés d’un usuari a diferents
accessos amb la mateixa clau física.
Instal·lació dels panys digitals auto-alimentats: sense necessitat de requerir
instal·lació elèctrica prèvia i sense cablejat addicional. Panys amb identificació
electrònica i activació amb bateria incorporada. Els panys proposats s’hauran
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d’adaptar a la profunditat de cada porta d’accés. Hauran d’incorporar control horari
per tal de validar accessos segons franja horària.
Validador de claus: la solució proposada s’ha de basar en una arquitectura híbrida
(panys sense connexió continuada a la xarxa però amb opció d’actualització amb
dispositiu físic a la seu). S’ha d’incloure un mínim de dos dispositius d'actualització
de claus, un per cada emplaçament, per tal de poder descarregar actualitzacions de
permisos de claus a la seu.
Equip de programació: s’ha de dotar al sistema com a mínim d'un equip de
programació que permeti la posada en marxa de les claus. En cas que l’equip
requereixi connexió física amb un ordinador ja sigui amb USB o cable Ethernet,
l’equip ha de ser compatible amb plataformes Windows 10 Pro 64 bits. Cal
compatibilitat amb versió USB 3.0 i xarxes Ethernet Gigabit 1000BASE-T.
Seguretat: el sistema ha de disposar de transmissió encriptada a tots els intercanvis
d’informació de la plataforma (SSL a la Web, encriptació electrònica a la transmissió
de dades capa les claus, programació, validadors, etc). El sistema ha de permetre
bloquejar i donar de baixa claus actives.
Programari de control remot: s’ha de disposar d’un control de gestió web
centralitzat, accessible a través d’internet mitjançant usuari i contrasenya, que
permeti la gestió de permisos de tots els accessos de la xarxa. Ha de permetre
configurar l’accés a cada clau, associar-li permisos tan a nivell de portes, dies com
franja horària. L'aplicació web ha de ser compatible amb les darreres versions de
Firefox o Internet Explorer amb Windows 10 64 bits.
Control del tancament del sistema elèctric i calefacció: el sistema ha de permetre
actuar sobre les línies elèctriques de l’enllumenat dels equipaments i del sistema de
calefacció per assegurar que en tancar l’equipament tant l’enllumenat com la
calefacció queden aturades.

Clàusula 5. Manteniment i Suport Tècnic
Es prestarà un servei de manteniment que inclourà la reparació i/o substitució dels
components avariats, i un suport tècnic que es prestarà en modalitat mixta, a les
dependències del Camp de Futbol i Pavelló Municipal i remotament, i incorporarà la mà
d’obra, desplaçaments, dietes i qualsevol altre despesa derivada de les actuacions que
s’hagin de portar a terme.
L’abast de les tasques incloses en aquest serveis serà el següent:
Tasques reactives
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Analitzar i resoldre les incidències que es detectin en el sistema.
Substituir o reparar a les dependències del Camp de Futbol i Pavelló Municipal
tots els elements del sistema que tinguin avaries no imputables al mal ús,
gestionant, si és el cas, les garanties amb els corresponents fabricants.
Atendre les consultes que es plantegin sobre l’ús i funcionament del sistema.



Tasques proactives


Actualitzar regularment els elements del sistema amb les noves versions de
programari, empegats i microprogramari (firmware), seguint les recomanacions
dels fabricants. Les aturades del servei que s’hagin de fer per executar
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aquestes tasques, s’acordaran amb els tècnics de l’Ajuntament i es planificaran
en períodes de baix impacte en el servei.
Assessorar l’equip de l’Ajuntament per treure el màxim profit del sistema.
Informar de les novetats del mercat i proposar millores del sistema.
Revisar amb freqüència mensual l’estat dels diferents elements del sistema,
verificant el seu correcte funcionament, tractant les incidències que es detectin i
anticipant futures incidències.

L’adjudicatari disposarà de suport telefònic i bústia de correu electrònic per a la comunicació
d’incidències, peticions i consultes. Les modalitats de prestació dels serveis i els
requeriments mínims de nivell de serveis són:





Finestra d’atenció per incidències: 8 hores x 5 dies/setmana (Dl-Dv)
Temps màxim de resposta per incidències greus: 4 hores
Temps màxim de resposta per incidències no greus: 2 dies laborables.
Temps màxim de resolució d’incidències greus: següent dia laborable

Clàusula 6. Claus en mà
El present projecte es considera “Claus en mà”, amb tot l’equipament subministrat, instal·lat,
muntat, connectat, configurat i amb tots els elements i adaptacions necessàries pel seu
correcte funcionament.
Clàusula 7. Horari d’execució
L’execució de les tasques d’instal·lació s’haurà d’adaptar a l’operativa de cada equipament
per tal de no interferir en el seu normal funcionament. Per aquest motiu, l’adjudicatari
assumirà la necessitat de realitzar certes tasques fora de l’horari habitual d’oficina. En
qualsevol cas, les tasques es planificaran i coordinaran juntament amb els serveis tècnics
municipals.
Clàusula 8. Requeriments del sistema
La gestió de permisos dels usuaris sobre la consola de gestió ha de ser senzilla, flexible i ha
de permetre una adaptació àgil i eficient als canvis organitzatius de personal, de forma que
s’eviti la duplicitat en el manteniment de les dades.
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El programari estarà preparat per a l’ús simultani de varis usuaris gestors. L’accés al
programari per part d’aquest gestors s’haurà de fer des dels llocs de treball dotats d’un
ordinador estàndard ja existent.
Aquests mecanismes ens permetrà la inequívoca identificació dels perfils autoritzats en els
accessos i en la gestió del temps de presència dins les instal·lacions del Camp de Futbol i
Pavelló Municipal.
A l’entrada principal de les instal·lacions corresponents del fet del projecte s’ubicaran els
validadors, per facilitar l’accés a l’edifici.
El sistema serà escalable de forma que suporti fins un control màxim de 200 dispositius
sense que representi un cost addicional en llicències de programari per a l’organisme.
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Clàusula 9. Arquitectura del sistema
Amb caràcter orientatiu, el sistema demanat ha de tenir les següents especificacions
mínimes:











Servidor al núvol amb les llicències necessàries
Programari de gestió
Credencials
Configuració de credencials
Dispositius claus digitals
Terminals programadors de claus
Actualitzadors o validadors de claus
Cilindres modulars electrònics auto-alimentats sense bateria
Comunicacions
Control de tancament de l’enllumenat i calefacció

Clàusula 10. Requeriments funcionals del programari
Els requeriments funcionals del programari i aspectes valorables són els següents:
1) Ha de permetre visualitzar fàcilment els permisos assignats a una clau per tots els
accessos definits en el sistema, així com visualitzar la franja horària i la seu
associada.
2) Ha de permetre treure informes d’ús filtrant pels diferents atributs com per exemple
l'emplaçament, porta o agrupació de portes, data i hora, així com informes d’alertes,
indicadors, etc.
3) Ha de permetre exportar informació en formats estàndard d’intercanvi per ser
consumida des d’altres sistemes.
4) S’haurà de visualitzar gràficament la ubicació de les portes controlades pel sistema
sobre els plànols dels edificis.
5) Haurà de poder definir varis perfils de gestió del sistema, amb possibilitat d’assignar
a cadascú d’ells un nivell de permisos i funcionalitats diferents. Com a mínim, hauria
de ser possible definir els següents perfils:
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Perfil gestor administrador: Accés il·limitat al control de totes les portes i a totes
funcionalitats del sistema.
Perfil consulta: Accés per consultar dades associades al sistema, amb
funcionalitats limitades del sistema.

Cada operador del sistema tindrà assignat un perfil que determinarà quines accions
pot fer en el sistema.
6) Haurà de facilitar la traçabilitat de l'ús del programa de gestió.
7) S’hauran de poder configurar les credencials de forma agrupada (a l'estil plantilles),
podent definir agrupacions de portes i diferents perfils de permisos d’accés. Per
exemple, hauria de ser possible definir un perfil “Accés Total” que permetés l’accés a
totes les portes sense restricció horària ni de calendari i un rol “Seguretat” associat a
aquest perfil, de manera que les persones amb aquest rol disposin dels permisos
definits al perfil associat.
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8) Es requereix que el programari suporti els tipus de credencials següents: accés amb
usuari i contrasenya amb encriptació de transmissió de dades amb AES256.
9) Compatibilitat mínim de Windows 10 64 bits.
10) L’alta, baixa i modificació de permisos de les credencials es podrà fer des del lloc de
treball dels operadors.
11) S'ha de poder desactivar o eliminar claus perdudes.
12) Ha de disposar de generació de còpies de seguretat encriptada de forma automàtica
de tota la informació.
13) Actualitzacions periòdiques, automàtiques i transparent per l'usuari.
Clàusula 11. Requeriments del maquinari
Es demana maquinari de primer nivell, que compleixi amb els estàndards oberts, que doni
resposta als requeriments actuals, amb capacitat de créixer i evolucionar per atendre
necessitats futures en l’àmbit del control d’accessos, flexible, adaptable, robust i que
garanteixi els més alts nivells de seguretat i fiabilitat.
Els requeriments i aspectes valorables del maquinari són els següents:
1) Les credencials seran, claus electròniques, que es comunicaran amb el tancament
electrònic per contacte o per proximitat (sense requeriment de bateria).
2) El sistema de tancaments ha de tenir solucions per poder instal·lar a l’interior dels
edificis i també a l’exterior, on han de resistir les condicions meteorològiques
adverses i eventuals actes d’intrusió i vandalisme.
3) El sistema aportarà solució per qualsevol tipus de porta.
4) La comunicació entre els elements del sistema serà en format híbrid. Els
mecanismes o panys no tindran connexió permanent a la xarxa i l'actualització de les
claus es realitzarà a la seu amb dispositiu específic destinat a tal efecte. També es
requereix que els elements siguin aptes per treballar offline si es perd la
comunicació.
5) El panys han de poder enregistrar esdeveniments d'obertura. S'ha de permetre poder
descarregar aquesta informació.
6) En el cas que hi hagi un tall del servei de comunicacions de xarxa o un tall en el
subministrament elèctric, el sistema seguirà en funcionament de forma autònoma,
controlant els accessos amb els permisos desplegats fins el moment del tall i
emmagatzemant localment tots els esdeveniments fins la restauració del servei.
7) Es registrarà tota la informació rellevant per al control i monitoratge del sistema, com
per exemple, l’estat de les bateries dels tancaments electrònics, els intents d’obertura
de les portes, les ordres d’obertura, les credencials utilitzades, dia i hora.
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Clàusula 12. Capacitat i flexibilitat de calendaris i horaris d’accés
El sistema haurà de permetre concedir a una persona (a la seva credencial) els permisos
d’accés a una porta determinada, segons alguna de les següents definicions:




Tots els dies de la setmana, a qualsevol hora i per un període de temps indefinit.
Tots els dies de la setmana, dins una franja horària determinada i per un període de
temps indefinit.
Només uns dies de la setmana, dins una franja horària determinada per cada dia de
la setmana i per un període de temps indefinit.
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Qualsevol de les definicions anteriors, però per un període de temps predefinit.
Només uns dies determinats, dins una franja horària determinada per cada dia.

Addicionalment, es podran definir comportaments especials en determinades portes i en
determinats calendaris i/o horaris. Per exemple, hauria de ser possible definir que una
determinada porta estigui permanentment oberta entre les 8:00 i les 15:00 hores i entre les
17:00 i les 23:00 hores de dilluns a divendres i sigui d’accés lliure sense credencials.
Clàusula 13. Credencials
Les credencials haurien de ser, clau electrònica.
La credencial serà única per cada usuari, de manera que amb la mateixa credencial li
donarà accés a totes les portes que es determinin des del gestor del servei.
Clàusula 14. Escalabilitat del sistema
Malgrat no haver-hi compromís per part de l’Ajuntament d’ampliar en un futur el sistema
demanat, el sistema ha d’admetre i ha d’estar preparat per absorbir el creixement potencial,
segons els següents valors mínims i sense cost addicional de llicenciament del programari
per a l’organisme:




200 panys
10 usuaris gestors
10 usuaris de consulta

Clàusula 15. Material necessari
El material mínim necessari a incloure en el contracte és l’indicat a l’annex 2 d’aquest plec.
Clàusula 16. Documentació
Abans de la finalització del projecte, l’adjudicatari lliurarà la següent documentació tècnica:





Document d’instal·lació, configuració i parametrització del programari
Diagrama d’arquitectura de la solució
Manual de l’usuari gestor del sistema
Documentació tècnica del fabricant de tots els elements

Aquesta documentació haurà de ser validada i aprovada pels tècnics de l’Ajuntament.
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Clàusula 17. Llicències d’ús
S’inclouran totes les llicències d’ús del programari, microprogramari i maquinari que siguin
necessaris segons la política de llicenciament dels diferents fabricants dels elements que
componguin el sistema proposat, incorporant els drets d’actualització de noves versions i
empegats durant el període del contracte.
Clàusula 18. Formació
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Es realitzarà una formació bàsica i traspàs de coneixements al personal designat per
l’Ajuntament en dos àmbits que requeriran sessions de formació diferenciades:
 Configuració, gestió i operació del sistema
Formació orientada als usuaris gestors del sistema, encarregats de definir la política de
funcionament, els diferents accessos del personal, gestionar les alarmes, supervisar el
correcte funcionament, extreure informes, etc.. Aquesta formació haurà de ser de caràcter
pràctic i fer-se sobre el sistema desplegat, amb el doble objectiu de formar al personal i
definir conjuntament una primera configuració vàlida per posar en producció el sistema.
 Ús del sistema
Formació orientada als usuaris del sistema. Aquesta formació haurà de ser de caràcter
pràctic i fer-se sobre el sistema desplegat, amb l’objectiu de formar al personal perquè en
conegui el seu funcionament diari.
Clàusula 19. Designació d’interlocutors
L’Ajuntament designarà un Responsable del Contracte, que actuarà com a interlocutor vàlid i
serà l’encarregat d'establir els protocols de relació entre l’adjudicatari i l’Ajuntament.
En el termini màxim de 5 dies laborables des de la formalització del contracte, el contractista
designarà un Responsable Comercial, a través del qual es realitzaran totes les gestions
comercials de manera personalitzada.
L’adjudicatari oferirà un Servei Tècnic d’Atenció (SAT), a través del qual es canalitzaran
totes les gestions de suport. Les dades de contacte d’aquest servei seran comunicades
abans de la posada en marxa del sistema contractat.
Clàusula 20. Termini de lliurament i recepció
El termini màxim per a la posada en marxa del sistema és de 8 setmanes, a comptar des de
la data de la formalització del contracte.
Amb l’objectiu de sincronitzar els subministraments de material amb la seva instal·lació, es
definirà un calendari d’actuació previst, per tal que l’adjudicatari pugui planificar, en la
mesura del possible, les diferents adquisicions de material.
En finalitzar la implantació del sistema i en iniciar la seva posada en marxa, s’aixecarà la
corresponent Acta de recepció.
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Clàusula 21. Informació complementària
Per tal de proporcionar als licitadors un major detall del projecte i facilitar la correcta
estimació dels costos del mateix, en fase de licitació s’organitzarà una única reunió conjunta
amb els següents objectius específics:




Visitar els emplaçaments on cal instal·lar el sistema de control.
Mostrar les portes que s’hauran d’incloure en el sistema de control d’accessos.
Mostrar les instal·lacions existents de cablatge estructurat i línies elèctriques.
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Els licitadors interessats en assistir a la reunió, ho hauran de comunicar, a l’adreça de correu
tomasgj@canetdemar.cat, indicant a l’assumpte “Visita Accessos”, com a molt tard, cinc dies
abans de la finalització del termini de presentació d’ofertes.
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ANNEX 1. RELACIÓ DE PORTES DEL PAVELLÓ I CAMP DE FUTBOL
A continuació es relaciona el número de portes totals que hi ha a les diferents dependències
objecte del present contracte:
A) EQUIPAMENT PAVELLÓ I PISTA DE HOCKEY
ZONA PAVELLÓ
-

Principal 2
Accés vestidors 1
Tècniques: 2 (caldera i neteja)
Entitats: 5
Megafonia: 1
Infermeria: 1
Magatzem: 3
Accés pista 1
Lavabos: 2
Alarma: 2
Conserge: 1
TOTAL: 21

ZONA NOVA
-

Principal: 1
Magatzem: 1
Caldera: 1
Sala Audio: 1
TOTAL: 4

PISTA HOQUEI:
-

Principal: 2
Entitats: 6
Caldera: 1
Magatzem:2
TOTAL: 11

Calderes :
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-

Opció de tall de l’ACS i calefacció: 1
2 sense opció

B) EQUIPAMENT CAMP DE FUTBOL
CAMP FUTBOL:
-

Barri principal: 1
Barri escales: 2
Magatzem entitat: 1
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-

Farmaciola: 1
Conserge: 1
Seu Social: 1
Guixetes: 3
Lavabos: 2
Barris posteriors: 1
Caldera: 1
Reg: 1
Quadre llums: 1
TOTAL: 16

Calderes :
-

Opció de tall de l’ACS i calefacció: 1
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CADENATS: 8
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ANNEX 2. RELACIÓ DE MATERIAL MÍNIM NECESSARI:
A continuació es relaciona el material mínim a incloure al contracte:
Tipus de material
Claus
Validadors

Unitats mínimes
80
2

Programadors portàtils i accessoris
Bombins amb pom DIN (30/30 mm)
Bombins dobles DIN (30/30 mm) per portes que
necessiten control a ambdós costats
Bombins de mig cilindre, amb element de
tancament ajustable
Cadenats arc de 8/110 mm
Dispositiu d’estalvi energètic a les portes principals

3
15
3
20
6
3
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Des de la regidoria d’Esports es designaran quines portes de cadascun dels equipaments
objecte del contracte es dotaran del sistema, i quines quedaran pendents de la totalitat de
portes i cadenats existents.
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