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INFORME TÈCNIC

Identificació de l’expedient
Títol

Antecedents i Fonaments de dret:
1- Vista la Memòria justificativa de data 6 de novembre de 2018, on la regidoria delegada de
Seguretat ha apreciat la necessitat d’aplicar més mesures de control per tal de prevenir la
delinqüència i en particular aquelles que afecten a la propietat i la seguretat ciutadana de carrers i
urbanitzacions del municipi de Tordera.

Marçal Vilajeliu Tresserras

2.- Vist que a la Memòria justificativa de data 6 de novembre de 2018 consta la necessitat i
conveniència de celebrar un contracte per procedir amb l’ampliació de 5 nous punts de control
consistent en la implantació d’un sistema de videovigilància i sistema intel·ligent de lectures de
matrícules a fi d’assegurar la seguretat ciutadana i la gestió en la fluïdesa del trànsit a Tordera, en
els següents emplaçaments:
Barri Sant Pere, a l’avinguda de la Costa Brava
Barri Sant Pere, a la carretera GI-512
Urbanització Terra Brava, a l’accés principal
Urbanització Niàgara Parc, a l’accés principal
Carrer Puigvert

06/11/2018 Sotsinspector i Cap de Policia
Local

1)
2)
3)
4)
5)

La relació de treballs a realitzar, entre d’altres, són els següents:

Jordi Casas Salo
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Document signat electrònicament

1) Realitzar les obres i treballs necessaris dels 5 nous punts per tal de poder executar i implantar
els elements que conformaran el sistema objecte del contracte.
2) Subministrar tots els elements de maquinari i programari per a la implantació del sistema,
compatible amb el sistema actual.
3) Formar i dotar del coneixement i ús del sistema implantat, tant a la vessant operativa, com
a la vessant tècnica del personal del Ajuntament de Tordera.
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4) Documentar al final del projecte, la implantació, configuració i integració realitzada així com
els seus manuals d’ús.
5) Donar servei de suport, assistència tècnica i manteniment per garantir el correcte
funcionament de tot el sistema durant un període establert contractualment.
3.- Vist que el departament de Seguretat no disposa de mitjans propis adequats i suficients per dur
a terme els treballs consistents en l’ampliació de 5 punts nous de control i implantació del sistema
de monitoratge i control de vehicles a les vies d'accés al municipi de Tordera, que consten a la
Memòria justificativa.
Conclusions:
Informo favorablement sobre la insuficiència de mitjans pel subministrament consistent en un
sistema de monitoratge i control de vehicles a les vies d'accés al municipi de Tordera per a 5 nous
punts de control, atès que l’Ajuntament de Tordera no disposa de mitjans propis adequats i
suficients, per la qual cosa queda justificada la insuficiència de mitjans.
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Jordi Casas Salo

El Cap de la Policia Local, Jordi Casas i Saló, amb el vist i plau del 5è tinent d’alcalde, titular de l’Àrea
General de Règim Interior, Marçal Vilajeliu Tresserras

06/11/2018 Sotsinspector i Cap de Policia
Local
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