MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-SOMVIC PER A LA TRANSPARÈNCIA
INTERNA A L’AJUNTAMENT DE VIC
Al ple ordinari del mes de desembre, aquest consistori va aprovar
l’ordenança de transparència, accés a la informació i govern obert de
l’Ajuntament de Vic. Aquestes ordenances responen a les Lleis 19/2013, del
9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,
i la catalana 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
Ambdós textos legals garanteixen el dret dels ciutadans a l’accés a la
informació i proposen una nova filosofia en la gestió pública, per tal
d’avançar en la democràcia participativa, enfortint la legitimitat i el suport
ciutadà en la gestió pública i, alhora, millorar l’eficàcia i eficiència
administrativa, per avançar decididament en polítiques de govern obert.
Són paraules i propòsits que compartim fermament.
El regidors gaudim de tots els drets inherents a la qualitat de ser ciutadans
de Vic. Però alhora recollim totes les responsabilitats degudes a la gestió i
govern de la Ciutat, que no són poques ni senzilles. És ben clar que som
càrrecs públics electes i que som els primers en haver de donar exemple de
transparència en les nostres accions i decisions. Alhora, ens cal ser
extremadament curosos en proveir-nos de tota aquella informació vital per
tal de comprometre’ns i posicionar-nos en totes les qüestions que la gestió
de la Ciutat genera. Sense aquesta informació, és impossible dur a terme
amb correcció la nostra tasca com a regidors.
De fet, l’actual marc legal garanteix el dret a la informació dels regidors, per
tal de garantir al seu torn l’exercici de la representació política i la plena
efectivitat del dret dels ciutadans a participar en els assumptes públics. El
dret a la informació és inherent a la condició representativa dels membres
de les Corporacions locals, i no ha de trobar cap obstacle.
En virtut de l’exemplaritat abans esmentada, també els regidors hem de ser
els primers a demostrar la màxima honestedat i el rebuig als
comportaments interessats. És evident que l’ordenança de transparència i
el codi ètic de l’Ajuntament, aprovat recentment també, preveuen tota la
normativa legal que regula els drets i les obligacions dels càrrecs electes.
Amb la present moció, pretenem pal·liar certes mancances detectades al
nostre consistori a l’hora del lliure accés a la informació per part dels

regidors, així com posar llum a determinades omissions que defugen la
transparència i poden deslegitimar les nostres accions.
Atès que l’article 77 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local diu textualment que “Tots els membres de les Corporacions
locals tenen dret a obtenir de l’Alcalde o President o de la Comissió de
Govern tots els antecedents, les dades o informacions que obren en poder
dels serveis de la Corporació i resultin necessaris per al desenvolupament
de la seva funció.” I que “la sol·licitud d’exercici del dret recollit en el
paràgraf anterior haurà de ser resolta motivadament en els cinc dies
naturals següents al dia de la seva presentació.”
Atès que l’Article 164 del Dret d'Informació dins la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya reincideix textualment que “Tots els membres de les
corporacions locals tenen dret a obtenir de l'alcalde o alcaldessa o del
president o presidenta, o de la comissió de govern, tots els antecedents, les
dades o les informacions que són en poder dels serveis de la corporació i
són necessaris per al desenvolupament de llur funció.” Que “la sol·licitud
d'informació s'entén com a acceptada per silenci administratiu si no es dicta
resolució denegatòria en el termini de quatre dies a comptar de la data de
presentació de la sol·licitud.” Que “els membres de la corporació tenen dret
a obtenir còpia de la documentació a la qual tenen accés. Aquesta còpia es
pot obtenir en format paper o bé en el suport tècnic que permeti d'accedir
a la informació requerida.”
Atès que l’article 14 del Real Decreto 2568/86 de 28 de novembre on
s’aprova el Reglament d’Organització i Funcionament i Règim Jurídic de las
Entitats Locals, ROF, reincideix exactament en els mateixos termes
expressats en els dos punts precedents. A més, l’article 15b) del mateix
Reglament garanteix al càrrec electe l’accés directe a la informació dels
acords o resolucions adoptats per qualsevol òrgan municipal, sense
necessitat d’acreditació o sol·licitud.
Atès que l’article 28 que regula l’Abstenció dins la Llei 30/1992 de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú diu textualment que és motiu d’abstenció “tenir relació de servei
amb una persona natural o jurídica interessada directament en l’assumpte,
o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol
tipus i en qualsevol circumstància o lloc” i que “la no-abstenció en els casos
en què és procedent dóna lloc a responsabilitat.”

Atès que el mateix article precedent regula l’abstenció del personal al servei
de les administracions, que s’ha d’abstenir d’intervenir en el procediment i
ho ha de comunicar al seu superior immediat, si tenen parentiu de
consanguinitat dins el quart grau, o d’afinitat dins el segon, amb qualsevol
de les persones interessades, amb els administradors d’entitats o societats
interessades i amb els assessors, representants legals o mandataris que
intervinguin en el procediment, i també compartir despatx professional o
estar associat amb aquests per a l’assessorament, la representació o el
mandat.
Atès que els grups municipals a l’oposició, per mandat de l’Alcaldessa, ens
veiem obligats a sol·licitar via instància qualsevol informació i/o
documentació al personal de l’ajuntament, en contraposició a l’article 15
del Real Decreto 2568/86 de 28 de novembre on s’aprova el Reglament
d’Organització i Funcionament i Règim Jurídic de las Entitats Locals, ROF,
essent això un greuge important i una vulneració de l’actual normativa, així
com un obstacle i un alentiment innecessari i poc transparent de la nostre
funció com a regidors.
Atès que l’equip de govern dilata en excés les respostes a les nostres
instàncies de tal manera que condiciona la correcta execució de la nostra
tasca fiscalitzadora.
Atès que l’actual Síndic de Greuges ha reiterat en els seus informes anuals
que l’accés a la informació municipal per part dels càrrecs electes dels
ajuntaments és un tema recurrent entre les queixes rebudes i que els
regidors gaudeixen d’un estatus privilegiat d’accés a la informació i a la
documentació municipal que incorpora el dret a rebre una resposta a les
seves demandes en un termini màxim de quatre dies i el dret a obtenir-ne
còpies. Igualment ha assenyalat que un termini de resposta inadequat a les
sol·licituds d’informació pot fer que aquesta resposta esdevingui inútil.
Per tot això sol·licitem al ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Donar accés continuat i permanent durant tot el mandat a tota la
documentació annexa als plens, a les juntes de govern i a les comissions, via

el programa intern de gestió de la documentació, i en cas que no sigui
possible l’accés remot, garantir-ne una còpia en format digital.
SEGON. Permetre el lliure accés per part dels regidors als tècnics i personal
de l’ajuntament sense necessitat de sol·licitar-ho via instància.
TERCER. En el cas que un grup municipal sol·liciti qualsevulla informació via
instància, que no sigui d’accés directe pels regidors segons la normativa
vigent, respondre en el termini màxim de cinc dies, tal i com estipula la Llei
7/1985 reguladora del Règim de Base Local.
QUART. Que els regidors i les regidores d’aquest consistori facin públiques
les seves vinculacions contractuals o de prestació de serveis durant els dos
anys previs a l’actual legislatura amb l'Ajuntament de Vic; organismes
autònoms; entitats públiques empresarials i les entitats de dret públic amb
personalitat jurídica pròpia, vinculades o dependents de l'Ajuntament de
Vic; consorcis i altres formes associatives de les que formi part
l’Ajuntament; societats mercantils amb participació majoritària d’aquesta
administració o vinculades a les mateixes; fundacions d'iniciativa pública o
de participació majoritària de l’Ajuntament o entitats dependents, ja sigui
en la seva dotació fundacional o en els seus òrgans de govern.
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