
EL GRUP MUNICIPAL DEL COMÚ DE LLEIDA A L´AJUNTAMENT DE LLEIDA, i en el seu nom el seu

Portaveu, D. Sergi Talamonte Sánchez, d’acord amb el que disposa el Règim de Sessions Plenàries i

Normes de Funcionament del Ple, presenta al Ple d’aquesta Corporació del mes de juny de 2016 la

següent: 

MOCIÓ

Moció del Comú de Lleida per la publicació dels Decrets d’alcaldia 

en compliment de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern

El Grup Municipal del Comú de Lleida, en l’aposta per la transparència i en la defensa del dret

d’accés a  la  informació  pública,  presenta  una moció  per  demanar  que l’ajuntament  de Lleida

publiqui els  Decrets  d'Alcaldia  al  web  de  transparència  de  la  Paeria  i  la  relació  de  decrets

mensualment al  Butlletí Oficial de la Província (BOP) al mateix temps que es fan accessibles als

diferents grups municipals.

Prèvia ocultació, quan siguin necessari,  de les dades personals -com és preceptiu-  els decrets

d’alcaldia s’han de posar a disposició dels ciutadans, seguint l’exemple d’altres administracions com

ara la Diputació de Lleida. La protecció de dades de caràcter personal es pot fer efectiva amb

voluntat, i mai hauria de ser una excusa per limitar el dret d'accés a la informació pública.

El règim de publicació dels Decrets d'Alcaldia és el general dels arts. 59.6 i 60 de la Llei 30/1992, i

estableix l'obligatorietat de la publicació en Butlletins Oficials quan el Decret de l'Alcaldia tingui una

pluralitat indeterminada de destinataris, quan es tracti d'un procediment selectiu o de concurrència

competitiva, o quan ho aconsellin raons d'interès públic.

A més, existeixen normes específiques que obliguen, en altres casos, a publicar els Decrets de



l'Alcaldia.  Una és  l'art.  44 del  Reglament  d'Organització,  Funcionament  i  Règim Jurídic  de les

Entitats Locals (ROF), aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, que estableix la necessitat

de publicar en el BOP els Decrets de l'Alcalde pels quals s'acordi una delegació d'atribucions a

favor d'altres òrgans municipals.

L'art. 200 del ROF preveu que a tot Ajuntament hagi d'existir un llibre de “resolucions de l'Alcalde”

on han de constar els Decrets. Tret que existeixi un règim especial, el règim jurídic aplicable per

obtenir una còpia d'un Decret d'Alcaldia és el general previst en l'art. 37 de la Llei 30/1992 per

exercir el dret que té la ciutadania d'accés als arxius i registres administratius.

La creixent exigència ciutadana de transparència en les administracions es cristal·litza en el debat i

aprovació de la llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i

bon govern. Es produeix un avenç considerable sobre el tractament i la necessitat de fer públics els

decrets d'alcaldia. En aquesta llei s'indica que la immensa majoria de la informació continguda als

decrets d'alcaldia és informació pública (article 8 i següents) i també quina informació no està

sotmesa al règim d'informació pública (articles 21 al 23). A partir d'aquesta llei, són molts els

ajuntaments què estan fent canvis substancials en la gestió de les seves administracions amb la

voluntat d'obrir la informació a la ciutadania. El compliment de la llei de Transparència implica que

els  Decrets  d'Alcaldia  han  de  poder  ser  accessibles  digitalment  al  web  del  Portal  de  la

Transparència del nostres ajuntaments.

La necessitat d'augmentar substancialment la transparència i en conseqüència la quantitat i  la

qualitat de la informació que es pública sobre la gestió del municipi es fonamenta principalment en

dues premisses. En primer lloc es necessari perquè el ciutadà es pugui informar adequadament i

pugui formar-se una opinió veraç sobre la gestió de l'equip de govern. Avançar en els processos de

participació ciutadana i democràcia directa no és possible sense una transparència absoluta de les

administracions.  En  segon lloc  es  imprescindible  una  transparència  total  i  absoluta  dels  afers

municipals en la prevenció i la lluita contra la corrupció.

Recentment s'ha posat en funcionament un punt d'accés als decrets (sharepoint) només accessible

de  moment  per  als  regidors  de  la  corporació  mitjançant  clau  d'accés  i  compromís  de

confidencialitat.  Som plenament  conscients  que  modificant  mínimament  la  transcripció  de  les

dades estrictament personals en la redacció dels decrets es poden fer públics els decrets a tota la



ciutadania enllaçant el punt d'accés al web municipal de transparència. 

És des de la convicció que els processos d'apoderament ciutadà i  de regeneració democràtica

passen per la necessitat d'obrir les institucions a la ciutadania, des del convenciment que no es

poden interposar  excuses,  com la  protecció  de dades personals,  quant  les  modificacions dels

procediments que fan compatible la seva protecció amb la publicitat de la documentació municipal

són  senzills  i  ja  s'estan  implementant  a  altres  ajuntaments,  que  proposem  que  els  decrets

d'alcaldia es facin públics tenint en compte els procediments que marca la llei sobre la Protecció de

Dades de caràcter personal i sense que aquest fet pugui servir d'excusa o interpretar-se com una

justificació per tal d'ocultar informació a la ciutadania.

Per tot l'exposat demanem que s'estableixin els següent ACORD en aquest ple municipal:

1. Fer  públics,  prèvia transcripció de dades que respecti  la  Llei  de protecció de dades de

caràcter personal, els Decrets d'Alcaldia al portal de transparència de l’Ajuntament de Lleida

al mateix temps que es fan públics per als regidors, i fer pública mensualment la relació de

decrets al Butlletí Oficial de la Província.

Lleida, 23 juny de 2016

D. Sergi Talamonte Sánchez

Portaveu del Grup Municipal Comú de Lleida a l'Ajuntament de Lleida

A L'IL·LUSTRÍSSIM PAER EN CAP DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA


