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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ANUNCI 
 

La Junta de Govern Local, en sessió de data 16 d’agost de 2017, ha pres entre 
d’altres els següents acords: 
 
PRIMER.- Estimar parcialment les al·legacions efectuades envers els plecs de 
clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars per l’empresa 
Tradesegur, SA, de conformitat amb el que s’ha argumentat en la part expositiva 
del present acord i en l’informe emès en data 13 d’agost d’enguany pel cap 
accidental de la Policia Local. 
 
SEGON.- Modificar el plec de clàusules administratives particular que regeixen la 
contractació del subministrament d’un sistema d’enregistrament òptic de control 
d’accés de vehicles i control d’infraccions de semàfor en fase vermella, que va ser 
aprovat inicialment per la Junta de Govern Local en sessió de data 2 d’agost de 
2017, en el següent sentit: 
 

 El títol serà el següent:  plec de clàusules administratives particulars que 
regeixen la contractació del subministrament d’un sistema d’enregistrament 
òptic de control d’accés de vehicles i control d’infraccions de semàfor en fase 
vermella. 
 

 La clàusula XI.5.6.b) que redactada de la manera següent: 
 

b) Certificat de la inscripció del licitador en el registre d’empreses de 
Seguretat de la Generalitat de Catalunya, o en un registre equivalent 
a l’àmbit territorial al qual tingui el seu domicili social el licitador.  

 
 La clàusula XIV.1.e) que redactada de la manera següent: 

 
e) Millora en la precisió d’enregistrament automàtic de matrícules 

nacionals. Més enllà del 85% establert com a requisit pel PPTP: Fins a 
6 punts que es distribuiran de la manera següent: 

 
 Del 86 al 90%: 2 punts 
 Del 91 al 95%: 4 punts 
 Del 96 al 100%: 6 punts 

 
TERCER.- Modificar el plec de prescripcions tècniques particulars que regeixen la 
contractació del subministrament d’un sistema d’enregistrament òptic de control 
d’accés de vehicles i control d’infraccions de semàfor en fase vermella, que va ser 
aprovat inicialment per la Junta de Govern Local en sessió de data 2 d’agost de 
2017, en el següent sentit: 
 

 El títol serà el següent:  plec de prescripcions tècniques particulars que 
regeixen la contractació del subministrament d’un sistema d’enregistrament 
òptic de control d’accés de vehicles i control d’infraccions de semàfor en fase 
vermella. 
 

 Article 4.3 queda redactat de la manera següent: 
 
4.3 Equip de comunicacions 



S:/as 
 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31  
a/e: canetdemar@canetdemar.cat ‐ web: www.canetdemar.cat 

 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
L’equip de comunicacions mínim és el de la connexió wimax de 40 Mb 
agregats. El cost de les antenes tipus panel o direccionals amb ample de 
banda de fins a 54 Mbps, o bé altre tipus similar amb un resultat òptim per a 
una connexió ràpida i segura, elements emprats habitualment per les 
empreses instal·ladores de sistemes de detecció de fotorojo, així com el 
cablejat serà assumit pel contractista. 
 

 El primer paràgraf de l’art. 11 queda redactat de la manera següent: 
L’empresa ha d’estar inscrita al registre d’empreses de Seguretat de la 
Generalitat de Catalunya o al registre equivalent a l’àmbit territorial al qual 
tingui el seu domicili social el licitador i cal aportar justificant de l’esmentada 
inscripció. 
  

 El segon paràgraf de l’article 7 queda redactat de la manera següent: El 
guanyador del procediment obert, abans de la signatura de l’acta de 
recepció, haurà de superar una prova estadística consistent en la 
comparació d’una seqüència de vídeo d’un dels accessos amb les matrícules 
llegides pel sistema de lectura. L’encert en la lectura de matrícules haurà de 
mínim d’un 85%, essent aquesta condició essencial d’execució del contracte. 
El temps de durada de la prova serà de 48 hores per tal que la prova sigui 
estadísticament vàlida i inclogui tots el trams horaris i condicions de llum. 
Caldrà aportar un cop finalitzada l’estadística, la certificació amb els 
resultats obtinguts per una empresa homologada per l’Entitat Nacional 
d’Acreditacions. 

 
QUART.- Ampliar, de conformitat amb allò que es disposa a l’art.  32.1 LPACAP, el 
termini per a la presentació de les ofertes en 7 dies naturals, finalitzant aquest el 
proper 29 d’agost de 2017 i fixant-se la data d’obertura de les ofertes en el proper 
30 d’agost de 2017 a les 12 hores. 
 
CINQUÈ.- Que el present acord es notifiqui a l’interessat i es publiqui al DOGC i al 
perfil de contractant, on s’hauran de publicar els plecs definitius amb les 
modificacions  incorporades. 
 
Canet de Mar, 16 d’agost de 2017 
 
L’Alcaldessa 
 
 
 
Blanca Arbell Brugarola 


