
 
 
 
 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGEIX EL 
CONCURS PER L’ADQUISICIÓ DE DETERMINAT MATERIAL PER 
L’ACTUALITZACIÓ DELS PARQUÍMETRES AMB HOSPEDATGE DE DADES. 
 
1. Objecte del contracte 
 

 

L’objecte del projecte és doble: 

1. Per una banda adquirir totes les peces necessàries per actualitzar els 

parquímetres antics a efecte de que disposin d’un mòdul de comunicacions 

capaç d’actualitzar-se on line i accessible des del centre de control remot 

de la Societat. 

2. Per l’altra banda, contractar arrendaments d’equips informàtics pel 

hospedatge de dades per tal de centralitzar tots els parquímetres en una 

única plataforma amb capacitat per poder conèixer l’estat real del 

parquímetre, les darreres operacions, les averies possibles per poder oferir 

un millor servei a l’usuari. 

 

 

 

2. Característiques de la maquinària. 
 
1. Sistemes i elements a subministrar, instal·lar, muntar i connexionar per part del 

proveïdor als parquímetres a determinar: 
1.1. 23 kits d’actualització de placa eletrònica Ciudad· a Ciudad 21 compatible amb 

maquinària parkare 
1.2. 18 kit d’actualitzacions per comunicacions Tempo compatible amb tecnologia 

parkare 
1.3. Instalacions a Vilanova i la Geltrú. 
1.4. 35 Identificadors únics Ciudad 21 a Tempo Enterprise compatible amb 

tecnologia parkare 
1.5. Configuracions a centralitzacions i desplaçaments inclosos. 

2. Centralització i hospedatje de dades. 
2.1. Centralització de 53 parquímetres (entre 8 i 10 d’ells nomes hàbils durant 

l’estiu) 
2.2. Configuració i posada en marxa software 
2.3. Formació per diferents perfils d’usuari. 
2.4. Hospedatge de dades amb llicència per com a mínim les següents operacions: 

2.4.1. Validacions on line 
2.4.2. Notificacions i alarmes per monitorització d’estat 
2.4.3. Serveis de sincronització 
2.4.4. Telecàrrega remota 



 
2.4.5. Control per matrícula 
2.4.6. Comunicacions 
2.4.7. Informes de gestió 
2.4.8. Missatgería per e-mail d’alarmes. 

2.5. La contractació de les comunicacions GPRS amb la operadora quedarà 
exempta d’aquest contracte. 

2.6. Donar d’alta o de baixa en el sistema els parquímetres que no operen durant 
l’hivern no suposarà un cost afegit. 

2.7. Totes les actualitzacions de software estaran incloses en el preu. 
 

 
 
 

 
3. Manteniment  

El cost del manteniment del software serà a càrrec de l’adjudicatari.  
 

 
 
4. Entrada en vigor i temporització 

4.1. Els sistemes han d’estar en ple funcionament tres setmanes després de l’avís 
de subministre i instal·lació per part de VNG Aparcaments. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Vilanova i la Geltrú, 3 de Desembre de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 


