
Carrer València 231, 6a 

08007 Barcelona 

Tel. 93 496 16 16 

ccdl@ccdl.cat 

www.acm.cat  

Expedient de contractació núm. 2019.08 

Acord marc de subministrament de sistemes de videoacta, equips de gravació, transmissió d’actes i el seu manteniment amb 

destinació a les entitats locals de Catalunya  
 
 

PROPOSICIÓ TÈCNICA 

 

El senyor JUAN RODRIGUEZ JIMÉNEZ, com administrador únic, 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 VIRTUAL REALITY SOLUTIONS SL (Acta Digital), 

fa la següent proposta tècnica, d´acord amb les característiques tècniques que es detallen 

seguidament,   

 

1) Característiques tècniques i funcionalitats de les prestacions: 

 

Prestació 1. SUBMINISTRAMENT DEL SOFTWARE DE GRAVACIÓ, GESTIÓ I SIGNATURA DIGITAL 

 
Tal com es desenvolupa en la documentació tècnica que s'acompanya el 
sistema proposat compleix amb tots els requisits mínims exigits en el PPT.  
 
Integració, si s’escau, amb el sistema de convocatòries d’òrgans de Govern 

municipal per incorporar els punts de l’ordre del dia de les sessions. 

Desenvolupat en FITXA TÈCNICA i CATÀLEG - Pàgina 31 

 
La integració es pot realitzar de múltiples formes, segons les necessitats de la institució. La nostra solució és la 

més completa del mercat, permetent des d'una integració completa amb els sistemes de la institució, a una 

convocatòria 100% basada en el núvol, passant per sistemes híbrids. 

L'aplicació suporta els següents mètodes de convocatòria, que poden ser aplicats de manera individual o 

combinada. Totes les maneres de convocatòria permeten personalitzar l'assumpte, el contingut del text i els 

fitxers adjunts com l'ordre del dia o autorització de convocatòria signada per l'Alcalde/President. 

L'ordre del dia, tant dels òrgans de govern com dels plens pot ser incorporat a Acta Digital ™ de manera 

automatitzada des de diferents fonts reconegudes: (Bases de dades, FTP, Servidors de fitxers, WebServices, RESTs) 

 
 
Incorporació de l’agenda, documentació, ordre del dia i possibles intervencions. 
 

Desenvolupat en FITXA TÈCNICA i CATÀLEG - Pàgina 36 
L'agenda de les sessions plenàries, tant dels òrgans de govern com 

dels plens poden ser incorporades a Acta Digital ™ de manera 

automatitzada des de diferents fonts reconegudes mitjançant el 

motor de sincronització: (Bases de dades, FTP, Servidors de fitxers, 

WebServices, RESTs, Word, Excel, OpenOffice, PDF) 
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Software de gravació de les sessions del Ple (o del que es determini a la sala), inclòs el control de 
l’enfocament de les càmeres de vídeo integrades del sistema. 
 

Desenvolupat en FITXA TÈCNICA i CATÀLEG - Pàgina 38 

  
Acta Digital™ treballa amb càmeres robotitzades i càmeres 360 º, depenent de les característiques del saló de 

plens o sala de l'òrgan de govern, per a oferir la màxima versatilitat i control de costos. Adaptant-se a cada 

necessitat concreta 

 

El programari d'Acta Digital ™ permet controlar la realització mitjançant un senzill 

interface tàctil o mitjançant la presa dels senyals de control dels micròfons en el 

moment de la seva activació, les quals envien les ordres a les càmeres per a 

realitzar l'enfocament correcte sense corts, ni moviments indesitjables, amb una 

realització fluida i professional 

 

 

El interface, seguint la filosofia d'Acta Digital ™ és configurable i adaptat al funcionament específic de cada ple, la 

qual cosa redueix la corba d'aprenentatge i facilita la gestió. 

 
Signar electrònicament, amb firma avançada i reconeguda, l'acta multimèdia amb múltiples certificats 
(CatCert , eDNI, FNMT, etc. ), que compleixi tots els requisits de la Llei 11/2007 i la resta de la normativa 
aplicable. 

Desenvolupat en FITXA TÈCNICA i CATÀLEG - Pàgina 41 
 

 
Acta Digital ™ permet la signatura amb eDNI, 

certificats emesos per la fàbrica nacional de 

moneda i timbre, així com definir múltiples 

proveïdors d'autenticació i TSA. 

 

 

 Es comunica directament amb el gestor de 

certificats del seu PC, per la qual cosa és compatible 

amb qualsevol certificat electrònic reconegut. 
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Software de postminutatge 
 Desenvolupat en FITXA TÈCNICA i CATÀLEG - Pàgina 49 

 
 
 

Acta Digital ™ disposa d'un avançat sistema de post-minutaje que 

permet accedir a punts concrets de l'ordre del dia, i a intervencions 

individuals. 

 

A cada intervenció s'associa el punt de l'ordre del dia, minut del ple i 

un conjunt de metadades. 

 
 

Portal de reproducció i visualització de vídeo-actes, tant en directe, en el seu cas, com en diferit, personalitzat 

i integrable en el portal existent del destinatari i en la seva seu electrònica, en el seu cas, i compatible amb els 

navegadors d'internet habituals (Explorer, Firefox, Chrome, Safari i Opera, com a mínim) i també amb els 

dispositius mòbils basats en Android o iOS, com a mínim. 

 

Desenvolupat en FITXA TÈCNICA i CATÀLEG - Pàgina 50 
Acta Digital ™ ofereix dos sistemes de reproducció de vídeo que són compatibles i es poden utilitzar de manera 

simultània. 

 

El primer es basa en un reproductor offline, capaç de 

carregar els documents associats, així com vídeos i índex 

d'intervencions per a la consulta dels expedients de les 

actes en qualsevol lloc, independentment de la connexió o 

no a internet que pogués tenir l'usuari. Aquest mètode 

permet un estalvi considerable en temps i consum de dades 

a aquells usuaris que requereixin aquest tipus de servei, 

com poden ser els gabinets de premsa o membres de 

l'equip de govern. La signatura digital garanteix que els 

documents visualitzats són autèntics. 

 

El segon es basa en la visualització En línia dels documents i 

fitxers multimèdia. Per al seu ús tan sols es requereix un 

navegador d'internet Google, Chrome, Safari, Explorer, 

Firefox, etc.) sense plugins addicionals, i en les plataformes: 

Windows, Mac, Linux, iPhone, iOS, Android. 
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Funcions de cerca en el portal de reproducció que facilitin la localització de punts de l'ordre del dia (per punts 

o per intervencions, com a mínim)  

Desenvolupat en FITXA TÈCNICA i CATÀLEG - Pàgina 51 
 
El sistema de cerques del portal ens permet una 

completa eina de consulta, podem filtrar per:  

 

▪      Plens celebrats entre dues dates o plens 

concrets.  

▪      Intervinents  

▪      Partits 

▪      Càrrecs 

▪     Metadades (Definibles per l'arxiu de la 

institució) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Formats de fitxers d’àudio, vídeo i dades estàndard 

Desenvolupat en FITXA TÈCNICA i CATÀLEG - Pàgina 53 
 
Utilitzem sistemes d'emmagatzematge standard segons l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat i ENS, tant per a 

l'emmagatzematge de metadades, documents com a fitxers multimèdia. 

 

Acta Digital ™ permet definir el format per defecte dels documents i fitxers multimèdia utilitzats, dins dels 

estàndards de mercat. 

 

Portal de gestió intern amb control d’accés basat en usuaris, rols diferenciats i control de flux de publicació a 

internet. 

Desenvolupat en FITXA TÈCNICA i CATÀLEG - Pàgina 53 
 

Els usuaris són definibles per l'administrador del sistema. 

Permet diferents rols com: Ciutadà, Regidor/Diputat, Alcalde/President, Secretari, Premsa. 

Cadascun d'ells té un conjunt d'atribucions predefinides que també poden ser modificades segons les necessitats 

de la institució, podent accedir a la totalitat o part dels documents publicats en cada fase. 
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Funcions per a la gestió de la publicació dels continguts a les xarxes socials (twitter i facebook, com a mínim). 

Desenvolupat en FITXA TÈCNICA i CATÀLEG - Pàgina 54 
 

Acta Digital ™ es comunica amb les xarxes socials més comunes: 

 

 

 
Adequació a les prescripcions establertes en les noves Lleis 39/2015 de procediment administratiu comú i en 

la Llei 40/2015 del Règim Jurídic del Sector Públic quant a l'adaptació de les actes i els altres requisits de 

procediment administratiu en l'àmbit electrònic. 

 

Acta Digital ™ manté els seus sistemes adaptats a la nova normativa i disposa d'un despatx d'advocats experts en 

dret administratiu i de noves tecnologies dins del Grup Axertia (al qual pertany VRS) per a la seva contínua 

adaptació. 

 
 
 
  
 

PRESTACIÓ 2. SUBMINISTRAMENT DEL SOFTWARE DE RETRANSMISSIÓ EN DIRECTE 

 
Tal com es desenvolupa en la documentació tècnica que s'acompanya el 
sistema proposat compleix amb tots els requisits mínims exigits en el PPT.  
 
Retransmissió en directe via internet (‘streaming’) integrat en el portal de 
reproducció de videoactes. 
 

Desenvolupat en FITXA TÈCNICA i CATÀLEG - Pàgina 56 
 
Acta digital ™ disposa d'un sistema de retransmissió de streaming compatible amb els proveïdors més comuns del 

mercat com YouTube o Vimeo si la corporació vol retransmetre mitjançant plataformes gratuïtes o per 

plataformes privatives de pagament. 
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PRESTACIÓ 3. SUBMINISTRAMENT DE L’EQUIP DE CONTROL 

 
Tal com es desenvolupa en la documentació tècnica que s'acompanya el sistema proposat compleix amb tots els 
requisits mínims exigits en el PPT. 
 
Equip informàtic (PC/iMac de sobre taula, portàtil o tauleta tàctil) suficient i necessari per a la correcta gestió 
del software de gravació objecte d’aquesta licitació 

 
Desenvolupat en FITXA TÈCNICA i CATÀLEG - Pàgina 58 

 
Portàtil de control Media Client: Lenovo IdeaPad 320S-15. Intel Core i5-

8xxx/8GB/500GB SSD/Pantalla 15,6 " 

 
 
 

 
  
PRESTACIÓ 4. SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA DE VÍDEO SALA CONVENCIONAL PRIMERA CÀMERA 

 
Tal com es desenvolupa en la documentació tècnica que s'acompanya el sistema proposat compleix amb tots els 
requisits mínims exigits en el PPT. 
 
Elements  suficients  i  necessaris,  inclòs  el  cablejat  i  una  càmera,  per  a  la  correcta  captació d’imatges en 
vídeo i la seva connexió i integració amb el sistema de software de gravació objecte d’aquesta licitació, en 
sales convencionals que no requereixen un tractament especial de la instal·lació del hardware 

 
Desenvolupat en FITXA TÈCNICA i CATÀLEG - Pàgina 59 

AXIS V5925 
Excel·lent qualitat d’imatge en HDTV 1080p a 60 fps i zoom òptic de 30x 
Cambra PTZ altament versàtil inclou sortides HDMI i 3G-SDI 
Tecnologia Axis Zipstream amb H.264 i H.265 per a preservar detalls i reduir significativament 
els requisits d’amplada de banda i emmagatzematge. 
 

 
 
 
 
  
PRESTACIÓ 5. SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA DE VÍDEO SALA CONVENCIONAL SEGÜENTS CÀMERES 

 
Tal com es desenvolupa en la documentació tècnica que s’acompanya el sistema proposat compleix amb tots els 
requisits mínims exigits en el PPT. 
 
Cablejat  i  càmera  complementària  al  sistema  de  vídeo  implementat  amb  el  sistema  de software de 
gravació objecte d’aquesta licitació, en sales convencionals que no requereixen un tractament especial de la 
instal·lació del hardware. 
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AXIS V5925 
Excel·lent qualitat d'imatge en HDTV 1080p a 60 fps i zoom òptic de 30x 
Cambra PTZ altament versàtil inclou sortides HDMI i 3G-SDI 
Tecnologia Axis Zipstream amb H.264 i H.265 per a preservar detalls i reduir significativament 
els requisits d'amplada de banda i emmagatzematge. 

 
 
  
PRESTACIÓ 6. SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA DE VÍDEO SALA NOBLE PRIMERA CÀMERA 

 
Tal com es desenvolupa en la documentació tècnica que s'acompanya el sistema proposat compleix amb tots els 
requisits mínims exigits en el PPT. 
 
Elements  suficients  i  necessaris,  inclòs  el  cablejat  i  una  càmera,  per  a  la  correcta  captació d’imatges en  
vídeo  i  la  seva  connexió  i  integració  amb  el  sistema  de  software  de  gravació objecte d’aquesta licitació,  
en  sales  nobles  que  requereixen  un  tractament  especial  de  la instal·lació del hardware. 
 

Desenvolupat en FITXA TÈCNICA i CATÀLEG - Pàgina 59 
 
 
AXIS V5925 
Excel·lent qualitat d'imatge en HDTV 1080p a 60 fps i zoom òptic de 30x 
Cambra PTZ altament versàtil inclou sortides HDMI i 3G-SDI 
Tecnologia Axis Zipstream amb H.264 i H.265 per a preservar detalls i reduir significativament 
els requisits d'amplada de banda i emmagatzematge. 

 
  
PRESTACIÓ 7. SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA DE VÍDEO SALA NOBLE SEGÜENTS CÀMERES 

 
Tal com es desenvolupa en la documentació tècnica que s'acompanya el sistema proposat compleix amb tots els 
requisits mínims exigits en el PPT. 
 
Cablejat  i  càmera  complementària  al  sistema  de  vídeo  implementat  amb  el  sistema  de software   de   
gravació objecte d’aquesta licitació,   en   sales   nobles   que   requereixen   un tractament especial de la 
instal·lació del hardware. 

 
Desenvolupat en FITXA TÈCNICA i CATÀLEG - Pàgina 59 

 
AXIS V5925 
Excel·lent qualitat d'imatge en HDTV 1080p a 60 fps i zoom òptic de 30x 
Cambra PTZ altament versàtil inclou sortides HDMI i 3G-SDI 
Tecnologia Axis Zipstream amb H.264 i H.265 per a preservar detalls i reduir significativament 
els requisits d'amplada de banda i emmagatzematge. 
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PRESTACIÓ 8. SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA D’ÀUDIO SALA CONVENCIONAL PRIMERS 5 MICRÒFONS 

 
Tal com es desenvolupa en la documentació tècnica que s'acompanya el sistema proposat compleix amb tots els 
requisits mínims exigits en el PPT. 
 
Elements suficients i necessaris, inclòs el cablejat i cinc micròfons, per a la correcta captació del so i la seva 
connexió i integració amb el sistema de software de gravació objecte d’aquesta licitació,  en  sales  
convencionals  que  no  requereixen  un  tractament  especial  de  la  instal·lació del hardware. 

Desenvolupat en FITXA TÈCNICA i CATÀLEG - Pàgina 62 
 
La complexitat tècnica i funcionalitat requerida per a aquesta 

mena de solucions especialitzades coincideix amb els 

requeriments dels plens d'ajuntaments i diputacions. 

És un producte de la màxima qualitat, amb un reduït cost de 
manteniment i excel·lents prestacions tècniques. 
 
SÈRIE DCERNO DE TELEVIC 
Control  Consum: 0,5 dt. (sense anell de LED); max. 25 dt. (amb anell lluminós 
Controla totes les unitats de delegat i es pot interconnectar amb altres sistemes a través de les connexions d'àudio 
externs 
El sistema opera en una manera autònoma i controla un màxim de 50 unitats. 
La configuració es pot realitzar a través del menú integrat. 
Tots els controls es realitzen mitjançant un touch panell a través d'un interface d'usuari molt intuïtiu. 
Les connexions externes són:  
       Subministrament de corrent elèctric.   

4 x RJ45 ports de connexió: 
Permeten un màxim de50 delegats (25 unitats màxim per branca o loop). 
Els indicadors lluminosos informen de tres estats: 
Verd: Senyal sense errors. 
Groc: Senyal amb punts d'error o sense senyal (no hi ha dispositius). 
2 x RJ45 ports Master-Slave 

 
Micròfon president y delegat: 
Tipus de transductor: Elèctric posterior (condensador) 
Principi d'operació: Gradient de pressió 
Patró polar: Unidireccional, cardioide 
Freqüència: 130 Hz - 15000 Hz 
Impedància nominal: 1kOhm (a 1 kHz, resistència a caigudes = 1k2, Vdd = 3.3VDC) 
Resistència de càrrega: > 5kOhm 
Max. SPL a 1 kHz: 120 dB SPL 
Sensibilitat de camp: 7mV / *Pa, +/- 3 dB a 1 kHz o (-43dB, *0dB = 1V / Pa a 1 kHz)  
Font d'alimentació: 3,3 V DC, 0,5 dt 
  
PRESTACIÓ 9. SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA D’ÀUDIO SALA CONVENCIONAL SEGÜENTS MICRÒFONS 

 
Tal com es desenvolupa en la documentació tècnica que s'acompanya el sistema proposat compleix amb tots els 
requisits mínims exigits en el PPT. 
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Cablejat i micròfon complementari al sistema de so implementat amb el sistema de software de   
gravació objecte  d’aquesta licitació,   en   sales   convencionals   que   no   requereixen   un 
tractament especial de la instal·lació del hardware. 

Desenvolupat en FITXA TÈCNICA i CATÀLEG - Pàgina 62 
SÈRIE DCERNO DE TELEVIC  
Micròfon delegat:  
Tipus de transductor: Elèctric posterior (condensador) 
Principi d'operació: Gradient de pressió 
Patró polar: Unidireccional, cardioide 
Freqüència: 130 Hz - 15000 Hz 
Impedància nominal: 1kOhm (a 1 kHz, resistència a caigudes = 1k2, Vdd = 3.3VDC) 
Resistència de càrrega: > 5kOhm 
Max. SPL a 1 kHz: 120 dB SPL 
Sensibilitat de camp: 7mV / *Pa, +/- 3 dB a 1 kHz o (-43dB, *0dB = 1V / Pa a 1 kHz)  
Font d'alimentació: 3,3 V DC, 0,5 dt 
 
  
PRESTACIÓ 10. SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA D’ÀUDIO SALA NOBLE PRIMERS 5 MICRÒFONS 

 
Tal com es desenvolupa en la documentació tècnica que s'acompanya el sistema proposat compleix amb tots els 
requisits mínims exigits en el PPT. 
 
Elements suficients i necessaris, inclòs el cablejat i cinc micròfons, per a la correcta captació del so i la seva 
connexió i integració amb el sistema de software de gravació objecte d’aquesta licitació,   en   sales   nobles   
que   requereixen   un   tractament   especial   de   la   instal·lació   del hardware. 
 

Desenvolupat en FITXA TÈCNICA i CATÀLEG - Pàgina 62 
La complexitat tècnica i funcionalitat requerida per a aquesta 

mena de solucions especialitzades coincideix amb els 

requeriments dels plens d'ajuntaments i diputacions. 

És un producte de la màxima qualitat, amb un reduït cost de 
manteniment i excel·lents prestacions tècniques. 
 
SÈRIE DCERNO DE TELEVIC  
Control  Consum: 0,5 dt. (sense anell de LED); max. 25 dt. (amb 
anell lluminós 
Controla totes les unitats de delegat i es pot interconnectar amb altres sistemes a 
través de les connexions d'àudio externs 
El sistema opera en una manera autònoma i controla un màxim de 50 unitats. 
La configuració es pot realitzar a través del menú integrat. 
Tots els controls es realitzen mitjançant un touch panell a través d'un interface 
d'usuari molt intuïtiu. 
Les connexions externes són:  
       Subministrament de corrent elèctric.   

4 x RJ45 ports de connexió: 
Permeten un màxim de50 delegats (25 unitats màxim per branca o loop). 
Els indicadors lluminosos informen de tres estats: 
Verd: Senyal sense errors. 
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Groc: Senyal amb punts d'error o sense senyal (no hi ha dispositius). 
2 x RJ45 ports Master-Slave 

 
Micròfon president y delegat:: 
Tipus de transductor: Elèctric posterior (condensador) 
Principi d'operació: Gradient de pressió 
Patró polar: Unidireccional, cardioide 
Freqüència: 130 Hz - 15000 Hz 
Impedància nominal: 1kOhm (a 1 kHz, resistència a caigudes = 1k2, Vdd = 3.3VDC) 
Resistència de càrrega: > 5kOhm 
Max. SPL a 1 kHz: 120 dB SPL 
Sensibilitat de camp: 7mV / *Pa, +/- 3 dB a 1 kHz o (-43dB, *0dB = 1V / Pa a 1 kHz)  
Font d'alimentació: 3,3 V DC, 0,5 dt 
 
  
PRESTACIÓ 11. SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA D’ÀUDIO SALA NOBLE SEGÜENTS MICRÒFONS 

 
Tal com es desenvolupa en la documentació tècnica que s'acompanya el sistema proposat compleix amb tots els 
requisits mínims exigits en el PPT. 
 
Cablejat i micròfon complementari al sistema de so implementat amb el sistema de software de gravació 
objecte d’aquesta licitació, en sales nobles que requereixen un tractament especial de la instal·lació del 
hardware. 
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SÈRIE DCERNO DE TELEVIC  
Micròfon delegat:  

Tipus de transductor: Elèctric posterior (condensador) 
Principi d'operació: Gradient de pressió 
Patró polar: Unidireccional, cardioide 
Freqüència: 130 Hz - 15000 Hz 
Impedància nominal: 1kOhm (a 1 kHz, resistència a caigudes = 1k2, Vdd = 3.3VDC) 
Resistència de càrrega: > 5kOhm 
Max. SPL a 1 kHz: 120 dB SPL 
Sensibilitat de camp: 7mV / *Pa, +/- 3 dB a 1 kHz o (-43dB, *0dB = 1V / Pa a 1 kHz)  
Font d'alimentació: 3,3 V DC, 0,5 dt 
 
  
PRESTACIÓ 12. SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA D’ÀUDIO INALÀMBRIC  

 
Tal com es desenvolupa en la documentació tècnica que s'acompanya el sistema proposat compleix amb tots els 
requisits mínims exigits en el PPT. 
 
Micròfon de format inalàmbric complementari al sistema de so implementat amb el sistema de software de 
gravació objecte d’aquesta licitació. 
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SHURE BLX24/PG58 S8 
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• Transmisor de mano PG58 

• Hasta 7 sistemas en paralelo 

• Pilottone 

• Antena Diversity 

• Sistema Quick-Scan para buscar frecuencias disponibles 

• Cápsula dinámica PG58 

• Respuesta en frecuencia: 60 - 15.000 Hz 

• Cardioide 

• Receptor con carcasa de plástico 

• Antenas internas 

• Salidas XLR y Jack 

• LEDs de estado de audio 

• Rango de frecuencia: S8 823 - 832 MHz  
 
 

PRESTACIÓ 13. SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA DE CONNEXIÓ REMOT  

 
Tal com es desenvolupa en la documentació tècnica que s'acompanya el sistema proposat compleix amb tots els 
requisits mínims exigits en el PPT. 
 
Software per a la correcta captació remota d’imatges i so i la seva connexió i integració amb el sistema de 
software de gravació objecte d’aquesta licitació. 
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Disposi de la possibilitat de celebrar plens per vídeo conferencia d’una manera 

ràpida, senzill i amb la garantia d’Acta Digital™ 

Realització de sessions a través de diferents sistemes de videoconferència. 

 

• Possibilitat de realitzar sessions totalment telemàtiques i semipresencials. 

• Certificats d'assistència individual i conjunta. 

• Certificat digital de localització del lloc de connexió. 

• Plantilles personalitzables 

• Senzill seguiment dels punts de l'ordre del dia. 
  
PRESTACIÓ 14. SUBMINISTRAMENT DE L’EQUIP DE CONNEXIÓ REMOT  

 
Tal com es desenvolupa en la documentació tècnica que s'acompanya el sistema proposat compleix amb tots els 
requisits mínims exigits en el PPT. 
 
Equip informàtic (PC/iMac de sobretaula, portàtil o tauleta tàctil) suficient i necessari per a la correcta gestió 
remota del software de gravació objecte d’aquesta licitació. 
 



Carrer València 231, 6a 

08007 Barcelona 

Tel. 93 496 16 16 

ccdl@ccdl.cat 

www.acm.cat  

Expedient de contractació núm. 2019.08 

Acord marc de subministrament de sistemes de videoacta, equips de gravació, transmissió d’actes i el seu manteniment amb 

destinació a les entitats locals de Catalunya  
 

Desenvolupat en FITXA TÈCNICA i CATÀLEG - Pàgina 70 
 
 
 
 

Microsoft Surface Go2-10,5"-Core m3 8100Y+ Teclado Windows 
(1.1 GHz (3.4GHz)/4MB Caché-4GB RAM-64GBeMMC 
 
 
  
PRESTACIÓ 15. SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA DE VOTACIÓ  

 
Tal com es desenvolupa en la documentació tècnica que s'acompanya el sistema proposat compleix amb tots els 
requisits mínims exigits en el PPT. 
 
Software per a la gestió d’un sistema de votació pels diferents usuaris integrats en el sistema de software de 
gravació objecte d’aquesta licitació. 
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AD Voting és el sistema de vot electrònic d'Acta Digital integrat en Ad Meeting, 

on tots els punts de l'ordre del dia poden ser votats. 

 
 
  
PRESTACIÓ 16. SUBMINISTRAMENTDE L’ALLOTJAMENT SERVIDOR LOCAL (PER TB) 

 
Tal com es desenvolupa en la documentació tècnica que s'acompanya el sistema proposat compleix amb tots els 
requisits mínims exigits en el PPT. 
 
Repositori audiovisual que ha de residir en els servidors municipals, i que ha d’oferir la possibilitat 
d’incorporar qualsevol document digital relacionat amb el Ple. 
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Es tracta d'una llicència d'Acta Digital ™ Server que es pot instal·lar en el servidor de 

la institució. 

  
PRESTACIÓ 17. SUBMINISTRAMENT DE L’ALLOTJAMENT NÚVOL (PER TB) 

 
Tal com es desenvolupa en la documentació tècnica que s'acompanya el sistema proposat compleix amb tots els 
requisits mínims exigits en el PPT. 
 



Carrer València 231, 6a 

08007 Barcelona 

Tel. 93 496 16 16 

ccdl@ccdl.cat 

www.acm.cat  

Expedient de contractació núm. 2019.08 

Acord marc de subministrament de sistemes de videoacta, equips de gravació, transmissió d’actes i el seu manteniment amb 

destinació a les entitats locals de Catalunya  
 

Repositori audiovisual que ha de residir en un servidor virtual, i que ha d’oferir la possibilitat d’incorporar 
qualsevol document digital relacionat amb el Ple, i el seu manteniment inclòs. 
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Es tracta d'un servei basat en el model Pagament per ús. Tots els serveis es troben en el núvol 

i s'integren en la pàgina web d'Ajuntament. 

  
PRESTACIÓ 18. SERVEIS DE MANTENIMENT SISTEMA COMPLERT (PER TB) 

 
Tal com es desenvolupa en la documentació tècnica que s'acompanya el sistema proposat compleix amb tots els 
requisits mínims exigits en el PPT. 
 
Manteniment i suport per a la correcta resolució de les incidències del sistema complet de videoacta, equips 
de gravació i transmissió d’actes.  
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• Servei de Help Desk en horari de 9.00 a 15.00 
• Servei de suport remot per a la configuració de les corporacions locals 

• Servei de upgrade de l'aplicatiu i tot el seu programari. 
• Inclou la prestació 19 i 20   

 
  
PRESTACIÓ 19. SERVEIS MANTENIMENT SOFTWARE DE GRAVACIÓ, GESTIÓ I SIGNATURA DIGITAL (PER TB) 

 
Tal com es desenvolupa en la documentació tècnica que s'acompanya el sistema proposat compleix amb tots els 
requisits mínims exigits en el PPT. 
 
Manteniment i suport  per  a  la  correcta  resolució  de  les  incidències  del  sistema  de  software de gravació, 
gestió i signatura digital. 
Actualització del software de gravació, gestió i signatura digital. 
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• Servei de Help Desk en horari de 9.00 a 15.00 

• Servei de suport remot per a la configuració de les corporacions locals 

• Servei de upgrade de l'aplicatiu i tot el seu programari de gravació, gestió i signatura 
digital. 

  
PRESTACIÓ 20. SERVEIS DE MANTENIMENT SOFTWARE DE RETRANSMISSIÓ EN DIRECTE (PER TB) 

 
Tal com es desenvolupa en la documentació tècnica que s'acompanya el sistema proposat compleix amb tots els 
requisits mínims exigits en el PPT. 
 
Manteniment i suport per a la correcta resolució de les incidències del sistema de software de retransmissió 
en directe. 
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Actualització del software de retransmissió en directe 
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• Servei de Help Desk en horari de 9.00 a 15.00 

• Servei de upgrade de l'aplicatiu i tot el seu programari de retransmissió en directe. 
 
  
PRESTACIÓ 21. SERVEIS DE MANTENIMENT SOFTWARE DE CONNEXIÓ REMOTA (PER TB) 

 
Tal com es desenvolupa en la documentació tècnica que s'acompanya el sistema proposat compleix amb tots els 
requisits mínims exigits en el PPT. 
 
Manteniment i suport per a la correcta resolució de les incidències del  sistema  de  software de connexió 
remota.  
Actualització del software de connexió remota. 
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• Servei de Help Desk en horari de 9.00 a 15.00 

• Servei de suport remot per a la configuració de les corporacions locals 

• Servei de upgrade de l'aplicatiu i tot el seu programari de connexió remota. 
 
 
 
 
  
PRESTACIÓ 22. SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER SESSIONS DELS ÒRGANS COL·LEGIATS 

 
Tal com es desenvolupa en la documentació tècnica que s'acompanya el sistema proposat compleix amb tots els 
requisits mínims exigits en el PPT. 
 
Suport per a la correcta resolució de  les  incidències  del  sistema  de  software de gravació objecte d’aquesta 
licitació que es puguin produir durant el transcurs d’una sessió de l’òrgan col·legiat. 
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• El dia anterior es coordinarà l'equip tècnic d'Acta Digital™ amb el responsable de 
l'Ajuntament. 

• Una hora abans del ple un tècnic d'Acta Digital ™ es posarà en contacte amb un 
responsable de la institució per a verificar el correcte funcionament del sistema.  

• Es monitorarà la realització del ple en remot. 
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2) Enllaç página web: 

 

Tal i com consta a les clàusules 17a i 18a del PACP, l´empresa ha de presentar un enllaç de la 

pàgina web que permiti comprovar el resultat del sistema proposat per l´empresa licitadora, el 

qual podrá donar accés a un cas real que ja estigui operatiu o a una pàgina web generada per 

l`empresa per aquesta finalitat: 

Enllaç web 

https://demo.actadigital.com  
   

 

 

I per què consti, signo aquesta declaració responsable.  

 

 

JUAN RODRIGUEZ JIMÉNEZ 
VIRTUAL REALITY SOLUTIONS SL 

B40224446 
 

https://demo.actadigital.com/
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