PLEC TÈCNICS PER AL SUBMINISTRAMENT DE SISTEMES DE SEGURETAT
CIUTADANA BASATS EN EL RECONEIXEMENT DE MATRÍCULES, PEL MUNICIPI DE
LLIÇÀ DE VALL .
Els cossos de policia local darrerament han anat incorporant equipaments tecnològics per
millorar la seguretat del municipi on presten servei.
Aquest 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’una altra banda, que passen a disposar d’informació rellevant pel
seguiment i la investigació de robatoris succeïts al municipi.
OBJECTE DEL CONTRACTE.
Subministrament de 2 punts de càmeres de lectura de matrícula i 4 punts de càmeres de
seguretat per l’Ajuntament de Lliçà de Vall amb hardware i software detallats.
NECESSITAT DEL CONTRACTE.
Es pretén minimitzar els actes vandàlics i la persecució d’aquelles accions que són
contraries a la llei i a les normes que puguin pertorbar la seguretat física i patrimonial dels
seus habitants.
I és per aquests motius que s’ha decidit dotar al municipi d’una xarxa de càmeres de vídeo
vigilància, distribuïdes a diferents punts sensibles del municipi, amb l’objectiu de recolzar la
tasca diària de la policia local, donant amb això major efectivitat i rapidesa de resposta,
alhora que també serveixin com a mesura dissuasiva per aquelles persones que es proposin
alterar el normal esdevenir de la vida quotidiana.
Per tant, el sistema ha de complir amb el objectius principals següents:
- Dissuasió
- Vigilància
- Informació per al cos de la policia local
- Efectivitat de l’actuació policial
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Els equips es componen de hardware y software que s’instal·len tant a les vies principals
d’accés al municipi, com a la sala de coordinació de la policia local, que és el lloc on es
rebran les imatges, es processaran les matrícules i s’enregistraran les imatges de vídeo.
El senyal captat per les càmeres haurà de ser transferit a la sala de comandament de la
policia local, amb condicions i sistema que garanteixi la màxima qualitat de resolució i la més
alta fiabilitat possible per raó de potencials incidències tècniques.
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REQUISITS DEL SISTEMA.
El sistema de LPR ha de tenir aquestes mínimes característiques:
-

-

Captació de vials en diferents sentits de marxa.
Garantir imatges d’alta qualitat (4 megapixel mínim).
Detecció de vehicles a velocitats superiors a 220 km/h.
Capacitat de lectura de matrícules de més 80 països diferents.
Els equips han de estar preparats per ser muntats a l’exterior.
Temps de lectura per placa: inferior a 50ms
Velocitat (FBS): mínim 50 fps
Il·luminació IR: Polsada i sincronitzada
Càmera IP: IP 65, IP 66 o IP67
Encriptació de les dades
Lectura de plaques de matrícula amb dues línies (Motos i Furgonetes)
Lectura de plaques de matrícula model Unió Europea i/o caràcters llatins internacionals.
La lectura de plaques de 3 línies (ciclomotors) es considerarà una millora.
La possibilitat de lectura de qualsevol altre tipus de plaques de matrícula internacionals
amb altres tipus de caràcters serà considerada com una millora dels requisits mínims. En
cas de tenir aquesta capacitat, però caldrà també fer la transliteració a caràcters llatins
equivalents.
Funcionament diürn i nocturn.
Mitjana de temps real, de consulta per placa: <1s
Certificació del sistema OCR/ALPR amb les especificacions de fiabilitat mínima de
l’annex 1 de Mossos d’Esquadra
Integració dels programaris ALPR amb el programari de gestió policial al centre de
Control, amb configuració d’avisos “llista negra” o sistema equivalent. Les
característiques mínimes d’aquest programari estan descrites al capítol “Software de
gestió”.

PUNTS RECOMANATS PER LA INSTAL·LACIO DE LES CAMERES.
En una primera fase, es proposa la instal·lació de càmeres als següents punts:
-

Av del Pla. UTM ( 41.58817 , 2.25506 ) Situada a un fanal de l’enllumenat públic.
Càmera de detecció de matrícules.
Av. Montserrat. UTM ( 41.59566 , 2.24276 ) Situada a un fanal de l’enllumenat públic.
Càmera de detecció de matrícules.
C. Camí de Sant Valerià. UTM ( 41.59255 , 2.22183 ) Situada a un fanal de l’enllumenat
públic. Càmera de videovigilància.
Av. Catalunya confluència C-155 UTM ( 41.58421 , 2.23727 ) Situada a un fanal de
l’enllumenat públic. Càmera de videovigilància.

-

Av. Del Vallès confluència C. Palaudàries UTM ( 41.57369 , 2.21097 ) situada a un
sèmafor per a la gestió del trànsit. Càmera de videovigilància.
Av. Catalunya UTM ( 41.58019 , 2.23659 ) Situada a un semàfor per a la gestió del
trànsit. Càmera de videovigilància.

Aquest punts estaran determinats en funció de la viabilitat del subministrament elèctric i de
la idoneïtat de les càmeres per tal d’aconseguir un millor rendiment del sistema.
CÀMERES.
Els elements mínims que hauria d’oferir totes les propostes de subministrament i instal·lació
ha de ser el següent:
Per als 2 punts amb reconeixement de matrícules:
-

-

2 Càmeres per a la lectura de matrícules, motoritzades per ajustaments d’enquadrament
en remot, autofocus, resolució mínima de 4 megapíxels, amb les fiabilitats exigides en
una distància des de la línia de lectura de matrícules mínima de 20 metres, amb un abast
IR 80 metres, capacitat de lectura en condicions adverses i amb un grau de protecció
mínim IP66.
2 Càmeres per al visionat de la zona de control, motoritzades per ajustaments
d’enquadrament en remot, amb òptiques motoritzades, 4 megapíxels de resolució
mínima i que garanteixi una bona resolució nocturna (IR 80 metres) i qualitat de les
imatges en condicions climatològiques adverses.

Per als 4 punts únicament amb videovigilància:
-

4 Càmeres amb idèntica qualitat que les anteriors càmeres per al visionat de la zona de
control.

CAIXES DE CONEXIONS I PROTECCIONS DELS SISTEMES.
Per al correcte funcionament de tots els sistemes cal incorporar les caixes de connexions
amb els components elèctrics i electrònics necessaris. Els requeriments mínims de les
caixes de connexions són:
-

Armari mural IP66 amb fixacions necessàries.
Switch industrial apte per a rang de temperatures -40ºC a +70ºC
Sistema de ventilació
Sistema de protecció per a sobretensions composat per un ICP i un magneto tèrmic.
Sistema d’avís d’apertura de porta a sala de control
Dues preses elèctriques tipus schuko
Tots els elements aptes per a funcionament en condicions de temperatura i humitat
d’exterior

En 1 punt es disposarà d’alimentació elèctrica directe 220V les 24 hores del dia.
En 5 punts la connexió elèctrica es realitzarà als elements d’enllumenat públic que actuen
amb temporitzador. Per aquest motiu es requereix que el licitador també afegeixi un sistema
d’alimentació autònom, composat com a mínim per:
- Bateries de gel amb capacitat per a alimentar el sistema durant un mínim de 48 hores
sense càrrega.
- Inversor / carregador parametritzable amb tensió d’entrada, temps de càrrega i
temperatura de bateries.
Als lloc on s’instal·lin les diferents càmeres, s’haurà de col·locar els pertinents rètols
informatius d’acord amb la normativa vigent per ambdós sentits de circulació.
ANTENES DE COMUNICACIONS.
L’adjudicatari es farà càrrec de tota la xarxa necessària per al trasllat de la informació
recollida als 6 punts de control i vigilància cap al centre de control ubicat a les dependències
de la Policia Local.
Donada la viabilitat de desplegament de comunicacions per radioenllaç, els licitadors
hauran de proposar la distribució, ubicació i desplegament d’una xarxa de comunicacions
basades en radio-enllaç que compleixi amb els requeriments mínims següents:
-

-

-

-

Poden utilitzar-se solucions multipunt o punt-a-punt.
Si cal establir un punt de comunicació intermedi, l’adjudicatari es farà càrrec de tots
els elements necessaris per a garantir el seu funcionament, incloent l’alimentació
elèctrica necessària, obra civil i elements de subjecció auxiliars.
No es poden utilitzar equips de comunicacions que treballin en freqüències wifi 2.4
GHz o 5 GHz donat que aquestes poden patir fàcilment interferències per la seva
utilització massiva als dispositius mòbils.
Les antenes han de disposar d’un sistema autònom de gestió i selecció del canal i la
freqüència més idònia en cada moment en funció de les interferències que es trobin
a la zona.
La capacitat mínima dels subscribers no pot ser inferior als 120Mbps agregats.
Tots els treballs associats als elements necessaris per a la instal·lació dels sistemes
de comunicació, tals com obra civil, pals o bàculs, cablejat i sistema d’alimentació
elèctrica, aniran a càrrec de l’adjudicatari.

SOFTWARE DE GESTIÓ.
L’analítica de vídeo que permet el reconeixement de les matrícules es realitzarà mitjançant
el software LPR (License Plate Recognition).

Aquest software ha de tenir una fiabilitat en el reconeixement correcte dels caràcters
alfanumèrics superiors al 98%.
Aquesta característica ha de ser certificada i acreditada, i es valorarà una verificació real
d’aquesta característica un cop instal·lats els equips.
La plataforma de software per als usuaris s’hauria d’adaptar d’acord amb les indicacions i les
necessitats específiques de la policia local qui serà qui treballarà amb les dades finals del
sistema que es preten instal·lar, però com a mínim hi ha dos aspectes d’obligat compliment:
Una primera aplicació que permeti la introducció de llistes de vehicles d’interès policial, i que
disposi d’un sistema d’alarma per si un d’aquests vehicles relacionats a les llistes d’interès
policial, es detectat per a qualsevol de les càmeres.
Aquesta alarma generada hauria de ser visual i/o sonora al centre de control, i a més hauria
d’enviar diferents missatges a dispositius mòbils, principalment, per si la dotació policial no
es troba en aquells moments al centre de control.
Atenent a les característiques d’aquesta policia local, s’hauria d’implantar el sistema més
adient per la comunicació d’aquesta informació a distància, també valorant altres aplicacions
de comunicació.
L’altra característica que hauria de disposar aquest software, principalment per posteriors
estudis relacionats amb la seguretat i la gestió del trànsit a les zones on estaran instal·lats
aquests punts de càmeres seria un registre, de com a mínim de 30 dies, on es poguessin
realitzar recerques per diferents paràmetres com ara dates, franges horàries, sentit de
circulació, caràcters alfanumèrics parcials o totals de les matrícules enregistrades, velocitats
estimades, i altres filtres per millorar els propòsits pel quals està destinat aquest equipament
de nova adquisició.
Val a dir que en un futur i en posteriors fases l’Ajuntament de Lliçà de Vall té la voluntat
d’ampliar amb més càmeres el sistema, i per aquest motiu i amb una futura previsió, aquest
software hauria de tenir capacitat per a la instal·lació de nous elements.
També ha de permetre en un futur mòduls per a validació de sancions, integrats amb els
sistemes de gestió d’infraccions de Diputació de Barcelona.
Així mateix , el software hauria de ser intuïtiu i fàcil de gestionar-lo. L’empresa adjudicatària
oferirà la formació necessària per al personal que tingui que operar amb aquest nou sistema.
HARDWARE PER AL CENTRE DE CONTROL.
La sala de coordinació de la Policia local de Lliçà de Vall hauria de ser el lloc més adient per
la instal·lació dels aparells necessaris, com ara els servidors per a la gestió i
emmagatzemant de dades.
A tal efecte, l’Ajuntament posarà a disposició l’espai necessari al rack d’equipament
informàtic.

El sistema hauria d’estar format mínimament pels següents elements informàtics i
audiovisuals:
Servidor amb analítica de reconeixement de matrícules (servidor LPR):
-

capacitat per a mínim 3 punts de control
Intel Core i5 de quarta generació o superior.
SSD 120 GB o superior.
HDD 1 TB o superior.
8 GB de RAM o superior.
Windows 10 Professional 64 bits o superior.

Servidor per a gravació de vídeo permanent 24 hores (servidor vídeo):
-

capacitat per a mínim 16 punts de control, ja que ha de servir com a base de les
futures ampliacions
DualStream. Capacitat Failover.
Compatible amb càmeres de diversos fabricants amb tecnologia IP, protocol ONVIF
Compatible amb 2x HDD / SSD 3.5 de 6TB.
Disc HDD amb capacitat agregada 8TB
Connexió HDMI, VGA i USB 3.0.
Software videowall integrat.
Software client per a visualització i cerca des de PC de xarxa.
Es valorarà positivament aplicació per a dispositius mòbils.
Funcionalitats addicionals com mapes de calor, alarma per detecció fum/foc, alarmes
anti-sabotatge i/o alarmes per a detecció de só.

Switch 24 ports, no PoE, amb capacitat 1Gb a tots els ports i mínim 2 ports SFP per a
eventuals connexions de fibra òptica. Gestionable. Mínim layer 3.
Es col·locarà un monitor LCD de mínim 49” o superior, amb les connexions necessàries per
la resolució de les imatges que proporcionarà el sistema.
Aquest monitor despondrà de sistema per a la fixació al lloc més adient de la sala de
coordinació de la policia local. Compatible amb altaveus per a alarmes visuals i sonores.
ABAST DEL CONTRACTE.
Aquest contracte inclourà:
-

Subministrament i col·locació dels elements necessaris de suport de les càmeres, el
sistema de comunicacions i del sistema d’alimentació elèctrica. La planificació,
coordinació d’obra, configuració i programació d’equipaments i posta en marxa es
realitzarà en el termini màxim de dos mesos des de l’acceptació del contracte.

-

-

-

Subministrament i instal·lació de l’equipament (hardware i software) a les ubicacions
seleccionades. Tot l’equipament ha de garantir un mínim de tres anys de noobsolescència per part del fabricant. No es permet la instal·lació d’equips descatalogats
o en procés de descatalogament.
Configuració del sistema per a cadascun dels punts seleccionats.
Proves i posada en marxa de totes les instal·lacions efectuades.
Lliurament de documentació com ara memòria, plànols i documentació tècnica.
Realització de la formació necessària a les persones designades per l’Inspector de la
Policia Local, per a l’explotació òptima de tot el sistema.
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.

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’un
any des de l’entrega del sistema a l’Ajuntament.
El contractista realitzarà el manteniment preventiu de tot el sistema trimestralment durant el
període de garantia dels equipaments subministrats, i que consistirà com a mínim en les
següents operacions:
Revisió de totes les instal·lacions.
Assistència 24X7 per emergències.
Neteja de les òptiques de les càmeres.
Comprovació que les càmeres no s’han mogut de posició per l’acció del vent o altres
fenòmens.
Anàlisi que el sistema funciona correctament.
Entrega d’informe de revisió i proposta de millores.
Servei d’assistència tècnica al personal informàtic i tècnic de l’Ajuntament de Lliçà de Vall.
El contracte ha de preveure en el període d’un any del servei de manteniment dels elements
de transmissió de la xarxa de comunicacions, així com de les càmeres de vídeo vigilància i
dels servidors informàtics que corresponguin.
Els serveis a càrrec de l’adjudicatari hauran de comprendre el suport en la gestió i tota la
informació necessària per a complimentar la documentació per sol·licitar autorització a la
CCDVC de sistemes de Seguretat Ciutadana i/o Control de Trànsit 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 previnguin i de la proporcionalitat del sistema.
L’Ajuntament facilitarà:
Cessió dels espais convinguts per poder-hi instal·lar les càmeres i l’equipament
electrònics.
Permetrà l’ús d’instal·lació de cablejat de xarxa per connectar crítics fins el servidor.
Facilitarà la seguretat viària durant les tasques d’instal·lació dels equips.
OBLIGACIONS.
En el cas que el sistema presenti una incidència o deixi de funcionar, el personal tècnic de
l’Ajuntament procedirà a detectar el punt que presenta la incidència, intentant obtenir el
màxim d’informació al respecte
.
En el cas que el propi personal de l’Ajuntament no pugui resoldre el problema, caldrà
solucionar la incidència remotament (en primer lloc), i si no es factible resoldre-la, caldrà
enviar un tècnic en un termini màxim de 24 hores.
Es valorarà un temps de resposta inferior.
Si la avaria o incidència es presenta en cap de setmana, es podrà ampliar el termini en 48
hores.
El contractista posarà en coneixement de l’Ajuntament i del personal del departament
d’informàtica i la resta de departaments tècnics els telèfons de contacte i organigrama del
personal dedicat al manteniment de la instal·lació informant dels canvis que aquest pateixin
en el temps.
Si cal enviar algun dels equips subministrats dins del període de garantia i per causes no
atribuïbles a tercers( actes vandàlics, tempestes elèctriques, etc.), s’entendrà que no es pot
carregar l’import dels nous equips de substitució a l’Ajuntament.
El manteniment també haurà d’incloure l’assistència tècnica en la recuperació d’imatges a
requeriment del departament informàtic de l’Ajuntament, o pels tècnics designats per
l’Ajuntament, bé per connexió remota o bé telefònicament, i si cal amb l’assistència
presencial d’un tècnic del contractista.
El manteniment ha de 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 objecte d’aquest contracte.

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 responsable del manteniment de sistemes i xarxes designarà un tècnic que
controlarà conjuntament amb el contractista el desenvolupament dels treballs d’instal·lació,
proves, i posada en marxa de tots els subsistemes objecte del contracte.
En matèria de control de qualitat de funcionament del sistema és responsabilitat del
contractista el realitzat de proves pertinents de funcionament i de qualitat dels equips i
sistemes subministrats així com els registres d’informació que s’han de generar havent de
garantir la completa satisfacció dels tècnics designats per l’Ajuntament.
El contractista haurà de lliurar a la finalització dels treballs d’instal·lació una memòria tècnica
o similar de tots els articles subministrats i instal·lats i dels treballs realitzats.
Aquesta documentació hauria de contenir com a mínim:
- Descripció tècnica de cadascun dels equipaments subministrats.
- En quan a hadware: croquis o planell del sistema amb inventari dels equips instal·lats
incloent fabricant, número de sèrie i altres dades d’interès necessàries per al manteniment
de la xarxa o dels equips com ara IP, MAC, etc.
- En quant a software: llicències o drets d’ús 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.
El contractista haurà de donar formació necessària als tècnics designats per l’Ajuntament i/o
de manteniment dels sistemes i xarxes, amb l’objectiu que puguin operar eficientment amb
tot el sistema segons el rol de cada usuari.
Bàsicament hi haurà dos rols: administrador del sistema i operadors del sistema.
Administrador del sistema: Seran els tècnics designats per l’Ajuntament i/o manteniment de
sistemes o xarxes, els quals hauran de tenir accés total al sistema per tal de donar servei en
qualsevol dels subsistemes i per al de comunicar-se amb el servei de manteniment del
contractista en cas d’avaries o errors en el sistema.
Operadors del sistema: seran les persones designades per l’Ajuntament i hauran d’operar
en el sistema rebent la informació demanada als dispositius adequats per tal de donar
resposta a cada moment de les situacions detectades pel sistema. Aquest també hauran de
ser capaços de realitzar cerques al sistema per tal d’obtenir informació històrica per al
desenvolupament de les seves facultats.

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 detectin alguna incidència a través de la pantalla de
control del sistema de càmeres, hauran de donar avís immediat al responsable de
manteniment o la policia local d’acord amb el següent criteri:
Incidències d’ordre públic, seguretat i emergències( intents d’intrusió i/o robatori o furts a
l’exterior o interior d’edificis, accions contra els béns i mobiliari públic, baralles, incendis
inundacions.. etc) , s’ha de comunicar immediatament a la sala de coordinació operativa de
la policia local.
Incidències de manteniment general (avaries, tall de subministrament de servei, danys
estructurals, incidències per inclemències meteorològiques, eventualitats sense preveure…
etc), s’han de comunicar a la sala de coordinació operativa de la policia local i als
responsables de manteniments de sistemes i xarxes de l’Ajuntament de Lliçà de Vall.
PROTECCIO 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 a dur a
terme les activitats pròpies de l’activitat a l’objecte de l’expedient de contractació en curs,
així com qualsevol altra expressament autoritzada per l’òrgan competent de l’Ajuntament de
Lliçà de Vall.
L’adjudicatari no utilitzarà les dades de caràcter personal a que tingui accés per a cap
finalitat que no sigui l’expressament prevista en la present licitació, ni les comunicarà o
cedirà a cap entitat, empresa o persona diferent a la persona interessada sense l’expressa
autorització competent de l’Ajuntament.
Totes les dades registrades pels sistemes han de quedar en custòdia de l’Ajuntament i està
prohibit la seva exportació a sistemes externs o serveis al núvol que no siguin propietat de
l’Ajuntament o d’un òrgan públic amb competències en matèria de seguretat ciutadana,
autoritzat prèviament pel propi Ajuntament, responsable de la correcta custòdia de la dada.
L’adjudicatari adoptarà les mesures de seguretat previstes a la LO 3/2018 de 5 de
Desembre de Protecció de Dades Personal i garantia 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 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 determinin, a traves 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,
3) la possibilitat d’exercir els drets reconeguts en els articles 15 a 22 del RGPD i tota aquella
informació addicional sobre del tractament de dades personals.
D’altra banda, les persones naturals o jurídiques usuàries d’aquest servei, així com els
autoritzats podran consultar imatges i les gravacions del sistema, de forma interna i empres
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 les càmeres que seran instal·lades i el sistema en
general tindrà una finalitat específica de seguretat en benefici de la convivència ciutadana,
l’eradicació de la violència i la utilització pacífica de les vies i els espais públics del municipi,
així com prevenir la comissió de delictes i infraccions relacionats amb la seguretat 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 investigació policial en curs.
Les persones interessades podran exercir el dret d’accés i cancel·lació 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
la finalitat de videovigilància i notificar el mateix.
ACCIONS PER UNA CONTRACTACIO PUBLICA RESPONSABLE.
El subministrament i servei objecte del contracte es desenvoluparà respectant les normes
sociolaborals vigents a Espanya i en al Unió Europea, i de l’Organització Internacional del
Treball.
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 pugin derivar danys al
personal municipal o a la ciutadania en general.

L’empresa adjudicatària haurà de complir en tot moment tots els requisits de gestió
ambiental que disposa l’Ajuntament de Lliçà de Vall, amb el propòsit d’utilitzar productes de
baix consum de recursos i materials, reduir les emissions contaminats, i minimitzar la
generació de residus i incentivar la seva valorització energètica, així com l’economia circular.

