
https://www.dipta.cat/ebop/   BOP de Tarragona DL: T.610-1977 1

Divendres, 30 de juny de 2017 - Número 126

BUTLLETÍ OFICIAL 
DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

C
IE

: B
O

P
T-

I-2
01

7-
05

37
2

Administració Local

2017-05372
Ajuntament de Banyeres del Penedès

ANUNCI

El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de data 4 d’abril de 2017, va acordar anul·lar i deixar sense efecte 
el Protocol de transcripció de les actes del Ple, que va ser aprovat per acord plenari de data 17 de novembre de 
2016, i va acordar una sèrie de prescripcions a tenir en compte per a la transcripció de les actes del Ple. Els acords 
presos es transcriuen a continuació: 

“PRIMER.- Anul·lar, si s’escau, i deixar sense efectes el Protocol de transcripció de les actes aprovat en sessió 
plenària de data 17 de novembre de 2016. 
SEGON.- Aprovar que la transcripció de les actes dels Plens, malgrat puguin anar acompanyades per les gravacions 
en àudio, siguin fetes en versió paper amb la possibilitat de poder indicar l’explicació de vot i a l’apartat de precs i 
preguntes, només constaria l’enunciat.
TERCER.- Habilitar els mitjans necessaris perquè es faci una única gravació ofi cial, tant pel que fa a àudio com 
el vídeo, de les sessions del Ple sempre supervisades pel secretari municipal que serà qui vetllarà perquè si es 
publiquen es faci de forma integra al web municipal i amb el logotip sobreescrit de l’Ajuntament de Banyeres. 
Donant fe, en tot moment, de que el vídeo publicat conté la totalitat de la sessió plenària sense cap mena de 
manipulació o omissió.
QUART.- Indicar i signifi car que tota aquella persona que vulgui gravar el ple, ho haurà de fer demanant sol·licitud 
de manera prèvia a l’Ajuntament, la qual cosa s’ha d’incloure al futur redactat del ROM.”

El protocol anul·lat es va anunciar al BOPT núm. 35 de data 20 de febrer de 2017 i es va publicar a la web municipal 
www.banyeresdelpenedes.cat, amb el següent contingut:

“PROTOCOL DE TRANSCRIPCIÓ DE LES ACTES DEL PLE
1. Gravació en àudio de totes les sessions del ple.
2. Certifi cat del Secretari sobre l’autenticitat i fefaença de la gravació.
3. Remissió a tots els membres de la Corporació de l’esborrany de l’acta per via telemàtica (e-mail o seu electrònica), 

acompanyat dels corresponents fi txers d’àudio o enllaç que en permeti la seva consulta.
 És a dir, tant l’esborrany com l’acta, un cop aprovada, contindrà la part expositiva, la part resolutiva amb els 

acords i el resultat de les votacions. Per altra banda, les deliberacions (explicació del vot, precs i preguntes), 
quedaran enregistrades únicament a la gravació àudio, per a la seva posterior remissió en suport electrònic.

4. Arxiu del fi txer i manteniment del mateix a les ofi cines municipals.
5. Tramesa a les supramunicipalitats corresponents de les actes en versió escrita adjuntant el corresponent fi txer 

en format electrònic.”

La qual cosa es fa pública, per a general coneixement. 

Banyeres del Penedès, 19 de juny de 2017
Amadeu Benach i Miquel, alcalde
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