
Organitza, grava i retransmet en directe les sessions 
plenàries a distància i des de qualsevol dispositiu.

Gravació, emissió, vot telemàtic i Audio Vídeo Acta

Plens Telemàtics
Videoconferència per a plens municipals 

Cas d’èxit: 

www.iontechnology.tv



Plens telemàtics: Videoconferència per a plens municipals

Cas d’èxit: Ajuntament de Vic

Organització, gravació i retransmissión en directe de sessions
plenàries a distància. 

L’Ajuntament de Vic necessitava una plataforma que li permetés comunicar-se per videotrucada 
dins de l’àmbit legal (*) i realitzar plens municipals en remot, amb l’opció de vot telemàtic amb 
plena validesa legal de manera no presencial. Paral·lelament, la retransmissió del ple ha de ser 
en directe i a l’abast de la ciutadania.
(*) Compliment de  les regulacions nacionals i internacionals de privacitat de dades GRPD i el ENS

Des del març del 2020, el món ha viscut en estat d’alarma degut a la pandèmia mundial de 
COVID-19. Per aquest motiu les organitzacions i Administracions Públiques s’han vist obligades 
a recórrer completament al teletreball. Davant la complexitat del moment, és imprescindible que 
els ajuntaments puguin reunir-se per a dur a terme les sessions plenàries i informar a la ciutada-
nia de les propostes i decisions que es prenen a la sala de plens. 

iOn Technology, de ADTEL, i eCityclic vam desenvolupar la solució de Plens Telemàtics que 
permet la celebració de sessions plenàries de manera no presencial durant el confinament pel 
coronavirus. 

 Gravació i retransmissió en directe de plens 
municipals a través de videoconferència.

 Vot telemàtic i Audio Vídeo Acta, amb plena 
 validesa legal i signatura digital.

 Suport tècnic abans i durant el ple per garantir 
 l’òptim funcionament de la sessió.

Context: COVID 19

Solució: Plens municipals en remot amb vot telemàtic i suport tècnic

Confinament, teletreball i mesures extraordinàries 

Qualitat HD, multidispositiu i sistema encriptat i segur

Els plens municipals s’han de celebrar telemàticament

Necessitat: Sessions plenàries a distància
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Plens telemàtics: Videoconferència per a plens municipals
Organització, gravació i retransmissión en directe de sessions
plenàries a distància. 

Plens telemàtics

Audio Vídeo Acta i Vot Telemàtic

Gravació i retransmissió per videconferència

Amb signatura digital i plena validesa legal.

www.iontechnology.tv

 Accés fàcil i intuïtiu dins de la plataforma de 
videoconferència, independentment del dispositiu utilitzat.

 Gravació i retransmissió en directe del ple per streaming a 
la plataforma destijada (Youtube, Facebook, etc).

 Assessorament i suport tècnic presencial en la sessió 
plenària per garantir una òptima experiència.

 Vot digital en temps real i recompte de vots en pantalla 
per a després generar l’acta més fàcilment.

 Es contempla els diferents tipus de vot (ordinari, secret i 
nominal).

 Acreditació d’identitat dels membres participants 
mitjançant l’accés per login de cada usuari.

   Apte per a qualsevol palataforma de videoconferència

   Vot telemàtic amb acreditació

   Enregistrament i retransmissió en directe

   Sistema encriptat de comunicacions

   Suport tècnic abans i durant el ple

   Permet convidar usuaris externs

   Multidispositiu

   Sistema de reports i estadístiques

Cas d’èxit: Ajuntament de Vic


