
 

 

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA-MOVIMENT D’ESQUERRES (ERC-MES) PER MILLORAR 
L’ACCÉS A LA INFORMACIÓ DELS CÀRRECS ELECTES DEL 
CONSISTORI 

 

1. ATÈS que el 18 de febrer de 2013 es va aprovar el document “Mesures per 

garantir la transparència i el bon govern en l’actuació municipal”  que tenia 

l’objectiu d’impulsar propostes i millores que orientin l’administració donant més 

relleu a l’obertura, el rigor i la transparència.  

2. ATÈS que determinades mesures contingudes en aquest document han 

estat implementades però encara resten algunes estan en procés de concreció 

així com també han hagut modificacions reglamentàries que necessiten la seva 

assumpció.  

3. ATÈS que es preveia que  als portaveus dels grups polítics municipals o a 

altres regidors/es designats pel propi grup els serà creat un accés d’usuari al 

registre municipal d’entrada on podran consultar l’entrada de documents.  

4. ATÈS que, segon instruccions trameses, la Llei de protecció de dades 

exerceix una acció garantista dels drets de la ciutadania i l’accés dels electes al 

registre d’entrada entra en contradicció amb aquests principis (a no ser que hi 

hagi autorització) i per tant es dificultat l’accés lliure a aquest registre.  

5. ATÈS que el Ple Municipal de desembre de 2015 aprovà crear el Pla 

d’Integritat 2015-16 amb l'objectiu de definir una política d’integritat i prevenció 

de la corrupció per la totalitat de la institució, compromís sorgit de les 

premisses aprovades pel document de Mesures per garantir la transparència i 

el bon govern en l’actuació municipal.  

6. ATÈS que en aquests anys s’han aprovat diferents mesures d’accés a la 

informació així com la implantació definitiva de l’Administració electrònica. 

7. ATÈS que l’accés dels electes locals al registre d’entrada i sortida és 
important per tal que puguin exercir degudament les seves funcions de gestió, 
control i fiscalització i anar fent un seguiment tant dels diversos assumptes que 
tenen entrada a la corporació (registre d’entrada), com de la tramitació que dels 
diferents expedients duen a terme els òrgans competents de l’Ajuntament 
(registre de sortida). 

8. ATÈS que el registre d'entrada i sortida es troba regulat, amb caràcter 

general per a l'ordenament Jurídic-administratiu, en l'article 38 de la LRJPAC. 



 

9. ATÈS que l’article 164.3.a TRLMRLC exclou l’accés pels electes locals a 
dades personals que tinguin la condició d’íntimes, però una adequada 
inscripció dels assentaments registrals, amb la concisió que requereix l’article 
153.3 ROF, permet evitar la presència d’aquestes dades personals sensibles 
en l’esmentat registre.  

10. ATESA l’obligació de confidencialitat que imposa l’article 164.6 TRLMRLC 
als electes locals és especialment important quan accedeixin a aquest registre, 
tenint en compte el nombre tan elevat de dades personals que conté.  

11. ATÈS el dictamen de l’APDCAT (cns 80/2016) on es recull que la legislació 

de règim local reconeix un dret d’accés als regidors a informació que pugui 

resultar necessària per al desenvolupament de les seves funcions (article 164 

TRLMRLC), en relació amb el qual caldrà tenir en compte la normativa de 

protecció de dades personals quan aquesta informació contingui dades de 

caràcter personal.  

12. ATÈS el pronunciament de la GAIP sobre el règim d’accés dels càrrecs 

electes locals a la informació de l’ens local respectiu el qual constitueix un 

supòsit de “règim d’accés especial” als efectes de la disposició addicional 

primera, apartat segon, de l’LTAIPBG i, com a tal, es regeix per la seva 

normativa específica (article 77 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases del règim local –LBRL–, articles 14 a 16 del ROF i, a Catalunya, l’article 

164 TRLMRLC) i, supletòriament, per l’LTAIPBG.  

13. ATÈS que els dictamen de la GAIP recull que l’accés dels electes locals al 

registre és important per tal que puguin exercir degudament les seves funcions 

de gestió, control i fiscalització i anar fent un seguiment tant dels diversos 

assumptes que tenen entrada a la corporació (registre d’entrada), com de la 

tramitació que dels diferents expedients duen a terme els òrgans competents 

de l’Ajuntament (registre de sortida, on s’hi anoten tant les resolucions dels 

procediments, com els seus actes de tràmit més importants). Prova aquesta 

importància el fet que en alguna llei autonòmica, com la Llei 8/2010, de 23 de 

juny, de règim local de la Comunitat Valenciana, es reconegui fins i tot el dret 

d’accés directe dels electes locals a aquest registre, sense necessitat de 

sol•licitud prèvia (article 128.2.c).  

14. ATÈS que les possibles dificultats de sobrecarregament de feina i 
necessitat d’ajustaments de procediments no poden  impedir el compliment de 
l’article 164 TRLMRLC i privar d’efectivitat al dret d’accés que aquest  precepte 
reconeix als electes locals 

15. ATÈS la resolució de la Reclamació 48/2017 per part de la GAIP on es 

declara el dret dels grups municipals a accedir al registre d’entrades i sortides 



 

 

Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-MES proposa que el Ple Municipal 
de Sant Cugat del Vallès acordi: 

 

PRIMER.- Establir un procediment d’accés digital al registre de sortida i entrada 
municipal que permeti als electes designats pels diferents grups municipals 
exercir les seves activitats de control i informació. Aquesta actuació 
s’implementarà en un màxim de 30 dies des de l’aprovació del present acord.  

SEGON.- Actualitzar el document “Mesures per garantir la transparència i el 
bon govern en l’actuació municipal” exercint la Junta de Portaveus com espai 
de debat i actualització. 

TERCER.- Traslladar aquests acords a les estructures administratives 
municipals afectades pel seu compliment.  

 

 

Sant Cugat del Vallès, 31 d’octubre de 2017 

 


