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PROPOSICIÓ TÈCNICA 

 
El senyor Salvador Cambló Giménez, amb DNI núm 44592873J, en nom i 
representació d’ AUDIFILM CONSULTING S.L.U. amb NIF B83998740 ubicada a la 
Ctra. Comarcal C-250, Km. 4,3, Planta 2a, 17241 Quart (Girona), de la qual actua en 
qualitat d’ apoderat solidari, segons escriptura pública atorgada davant el Notari de 
Notari José Ángel Gómez-Moran Etchart en data 23 de març de 2017 i amb número 
de protocol 581, declara sota la seva responsabilitat, com a licitador de l’Acord marc 
del subministrament del sistema de videoacta, equips de gravació, transmissió 
d’actes i el seu manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(expedient 2019.08) que l’empresa AUDIFILM CONSULTING, S.L.U. , fa la següent 
proposta tècnica, d’acord amb les característiques tècniques que es detallen 
seguidament,  
 
1) Característiques tècniques i funcionalitats de les prestacions: 

 
 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES I FUNCIONALITATS DE LES PRESTACIONS 

PRESTACIÓ 1: Especificades en document adjunt anomenat “Prestacio_1_Audifilm.pdf” 

PRESTACIÓ 2: Especificades en document adjunt anomenat “Prestacio_2_Audifilm.pdf” 

PRESTACIÓ 3: Especificades en document adjunt anomenat “Prestacio_3_Audifilm.pdf” 

PRESTACIÓ 4: Especificades en document adjunt anomenat “Prestacio_4_Audifilm.pdf” 

PRESTACIÓ 5: Especificades en document adjunt anomenat “Prestacio_5_Audifilm.pdf” 

PRESTACIÓ 6: Especificades en document adjunt anomenat “Prestacio_6_Audifilm.pdf” 

PRESTACIÓ 7: Especificades en document adjunt anomenat “Prestacio_7_Audifilm.pdf” 

PRESTACIÓ 8: Especificades en document adjunt anomenat “Prestacio_8_Audifilm.pdf” 

PRESTACIÓ 9: Especificades en document adjunt anomenat “Prestacio_9_Audifilm.pdf” 

PRESTACIÓ 10: Especificades en document adjunt anomenat “Prestacio_10_Audifilm.pdf” 

PRESTACIÓ 11: Especificades en document adjunt anomenat “Prestacio_11_Audifilm.pdf” 

PRESTACIÓ 12: Especificades en document adjunt anomenat “Prestacio_12_Audifilm.pdf” 

PRESTACIÓ 13: Especificades en document adjunt anomenat “Prestacio_13_Audifilm.pdf” 

PRESTACIÓ 14: Especificades en document adjunt anomenat “Prestacio_14_Audifilm.pdf” 

PRESTACIÓ 15: Especificades en document adjunt anomenat “Prestacio_15_Audifilm.pdf” 

PRESTACIÓ 16: Especificades en document adjunt anomenat “Prestacio_16_Audifilm.pdf” 

PRESTACIÓ 17: Especificades en document adjunt anomenat “Prestacio_17_Audifilm.pdf” 

PRESTACIÓ 18: Especificades en document adjunt anomenat “Prestacio_18_Audifilm.pdf” 

PRESTACIÓ 19: Especificades en document adjunt anomenat “Prestacio_19_Audifilm.pdf” 

PRESTACIÓ 20: Especificades en document adjunt anomenat “Prestacio_20_Audifilm.pdf” 

PRESTACIÓ 21: Especificades en document adjunt anomenat “Prestacio_21_Audifilm.pdf” 

PRESTACIÓ 22: Especificades en document adjunt anomenat “Prestacio_22_Audifilm.pdf” 

 
**Aquest document degudament complimentat haurà d’anar acompanyat amb les fitxes 
tècniques o catàleg de cadascun d’aquells elements i serveis objecte de l’Acord marc que 
se’n disposi. 
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2) Enllaç pàgina web: 
 
Tal i com consta a les cla usules 17a i 18a del PCAP, l’empresa ha de presentar un enllaç de 

la pàgina web que permeti comprovar el resultat del sistema proposat per l’empresa 

licitadora, el qual podra  donar acce s a un cas real que ja estigui operatiu o a una pa gina web 

generada per l’empresa per a aquesta finalitat: 

 

ENLLAÇ WEB: 

 
https://acm2021.audifilm.com 

 

 
 
I per què consti, signo aquesta declaració responsable. 
 
 
Quart, 19 de gener de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salvador Cambló Gimenez. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

https://acm2021.audifilm.com/

		2021-01-19T09:04:56+0100
	44592873J SALVADOR CAMBLO (R: B83998740)




