
INSTRUCCIÓ PER A LA GRAVACIÓ DE LES SESSIONS DEL PLE MUNICIPAL I DE 

LES VÍDEO-ACTES CERTIFICADES A BADIA DEL VALLÈS.

Article 1. Objecte.

És objecte de la present instrucció regular la gravació de les sessions del Ple 

de l’Ajuntament de Badia del Vallès i la seva transmissió via streaming.

 

Article 2. Fonament legal.

2.1.-  Article 8.1c) de la Llei  19/2014,  de 29 de desembre,  de transparència, 

accés a la informació pública i bon govern.

2.2.- Article 110 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 

Text Refós de la Llei Municipal i Règim Local de Catalunya.

2.3.- Articles 109 i 110 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que 

s’aprova  el  Reglament  d’organització,  funcionament  i  règim  jurídic  de  les  entitats 

locals. 

2.4.-  Article  18 de la  llei  40/2015,  d’1  d’octubre,  de règim jurídic  del  sector 

públic.

2.5.- Article 79 i següents del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel 

qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 

desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Article 3. Característiques del sistema.

3.1.-  Sistema  de  gravació.  Consisteix  en  un  ordinador  al  que  estan 

connectades 3 càmeres per poder fer la gravació de les sessions. Aquest ordinador 

està connectat a Internet per possibilitar la transmissió del Ple via streaming del vídeo 

que s’estigui gravant.

 3.2.- Emmagatzematge. El fitxer vídeo resultant té una empremta electrònica 

SHA512 que garanteix la integritat de l’enregistrament. El fitxer vídeo així com el fitxer 

de catalogació associat (on s’emmagatzema l’índex de les diverses intervencions i el 

seu  minutatge)  estaran  allotjats  a  una  plataforma  externa  (portal  de  reproducció  / 

mediateca) amb servidors ubicats a l’Estat espanyol.

3.3.- Portal de reproducció. Es facilitarà la reproducció de les parts de la sessió 

vinculades amb cadascun dels punts de l’ordre del dia.



Article 4. Informació de la gravació.

Es col·locaran cartells  informant  a  tots els  assistents al  ple municipal  de la 

instal·lació  de  càmeres  d’enregistrament  d’imatge,  tant  a  la  porta  d’accés  com  a 

l’interior de la sala de plens.

Article 5. Acta de la sessió.

Recollirà les dades que exigeix el Reglament orgànic de funcionament i règim 

jurídic de les entitats locals, el codi SHA512 associat a la gravació emmagatzemada i 

la ruta d’accés al portal de reproducció.

DILIGÈNCIA. Aquesta instrucció va estar aprovada inicialment pel Ple municipal en la 

sessió celebrada el dia 26 de setembre de 2018, publicat al BOP de data 9 d’octubre 

de 2018.

Durant l’exposició pública pel termini de 30 dies, no es va presentar cap al·legació, per 

la qual cosa va quedar aprovada definitivament.

L’anunci de l’aprovació definitiva es va publicar al BOP de data 4 de desembre de 

2018 i l’entrada en vigor es produirà als 15 dies hàbils de l’esmentada publicació, és a 

dir, el dia 3 de gener de 2019.

Badia  del  Vallès,  document  signat  electrònicament  al  marge  per  la  Secretària 

municipal, Carme Coll Gaudens.
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