
 

 

 

 

 

 

A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 

SECRETARIA GENERAL 
 

Maria José Lecha Gonzalez, en nom i representació del Grup Municipal de la CUP Capgirem 

Barcelona a l’Ajuntament de Barcelona en la seva qualitat de Presidenta, i domicili a efectes de 

notificacions a Barcelona, a la Plaça Sant Miquel número 4, 2a Planta, compareix i  

DIU 

Que ens ha estat estat notificat l’acord de la Comissió de Govern de 9 de febrer de 2017 

(004/2017 SG) pel qual s’aprova el projecte normatiu per a la modificació del Reglament 

Orgànic Municipal per tal d’establir un sistema audiovisual d’aixecament d’actes de les 

sessions de diversos òrgans en detriment de la transcripció. D’acord amb l’article 111 del ROM 

i en el termini establert a l’efecte, pel present escrit formulem les següents  

AL·LEGACIONS 

Primera.- Vulneració del dret a l’accés a la informació pública i al control democràtic 

de les institucions 

La modificació proposada suposaria la supressió de les actes escrites dels òrgans de les 

Comissions del Consell Municipal, els Consells de Districtes i altres òrgans col·legiats, i la seva 

substitució per l’enregistrament en suport audiovisual. De fet, es tractaria exclusivament de 

suprimir les actes per escrit i certificar els vídeos que a dia d’avui ja són públics i accessibles.  

En la justificació de la proposta de modificació només hi ha com a argument de pes l’estalvi 

econòmic que comportaria la supressió de les transcripcions, sent la resta de qüestions 

purament accessòries atès que la certificació d’autenticitat dels suports audiovisuals no 

impedeix mantenir la transcripció. Aquest Grup Municipal entén que la modificació proposada 

obvia qüestions fonamentals a l’hora de fer una valoració ponderada i proporcional dels 

efectes de la mesura i que per aquest motiu es proposa adoptar uns canvis que afecten 

directament al dret d’informació dels ciutadans, a la transparència i a les mesures per facilitar 

la localització i reproducció de documentació de les administracions públiques que se’n 

deriven. 

Cal recordar que algunes de les principals mesures que s’han adoptat recentment per garantir 

la transparència i accessibilitat a la informació és precisament la de digitalitzar la 

documentació de les administracions per facilitar-ne l’accés electrònic. En aquest mateix 



sentit, una de les principals crítiques que s’ha fet als processos de digitalització de la 

documentació administrativa és l’ús de sistemes que no permeten als motors de cerca ni als 

usuaris localitzar la informació interessada amb facilitat. Un clar exemple és la digitalització 

mitjançant arxius PDF com a simples imatges, el què comporta una enorme dificultat per a la 

recerca d’informació. 

La modificació proposada comportaria una situació encara més contrària a la transparència i 

l’accés a la documentació, atès que impediria l’ús de motors de cerca o de les eines de cerca 

dels diferents programes informàtics que es fan servir per a la lectura de la documentació. La 

supressió de les actes escrites és doncs un gran pas enrere en matèria de transparència i accés 

a la informació que afecta directament al control ciutadà de l’acció política i l’activitat 

administrativa i, per tant, debilita encara més la ja feble qualitat democràtica de les 

institucions.  

Així doncs, l’estalvi econòmic no justifica en cap cas d’adopció dels canvis proposats pel 

govern, menys encara en un Ajuntament que ha tancat reiteradament els comptes amb 

superàvit, que compta encara amb nombroses partides pressupostàries supèrflues i 

innecessàries, abans de retallar en transparència i accés a la informació que, al cap i a la fi, és 

retallar en democràcia.  

 

Segona.- Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern 

Així mateix, aquest GM entén que la modificació proposada vulneraria a més a més la Llei 

19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, ja 

que contradiu les definicions bàsiques de la mateixa contingudes a l’article 2: 

a) Transparència: l’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació 

relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i 

actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà 

dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els 

facilitin la participació en els assumptes públics. 

b) Informació pública: la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té 

en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves 

funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d’acord amb el que 

estableix aquesta llei. 

També vulneraria l’article 5 de la mateixa llei que, quan estableix les disposicions generals en 

matèria de transparència en l’activitat pública, diu: 

1. Els subjectes obligats han d’adoptar les mesures necessàries per a facilitar a les 

persones el coneixement de la informació pública. La informació subjecta al règim de 

transparència s’ha de fer pública en les seus electròniques i els llocs web dels 

subjectes obligats, d’una manera clara, estructurada i en format reutilitzable. 



2. Als efectes del que estableix l’apartat 1, els subjectes obligats han de garantir la 

transparència de la informació pública per mitjà d’un sistema integral d’informació i 

coneixement en format electrònic, el disseny del qual s’ha de fonamentar en l’ús 

preferent dels sistemes de gestió de documents públics, com a facilitadors de dades i 

documents autèntics, en el marc d’interoperabilitat del sector públic. 

Així com l’article 6 relatiu a les obligacions de transparència: 

c) Organitzar la informació de manera que sigui fàcilment accessible i comprensible per 

a les persones i que en faciliti una consulta àgil i ràpida per mitjà d’instruments de 

cerca dotats de les característiques tècniques que ho garanteixin. 

 

Per tot això,  

SOL·LICITA 

Que tingui per presentat aquest escrit, l’admeti a tràmit, i en el seu mèrit se serveixi per 

l’òrgan competent a l’efecte a acordar modificar el projecte normatiu en el sentit de no 

suprimir les actes transcrites tal i com preveu actualment al ROM sens perjudici de la 

incorporació de les actes en format audiovisual.  

Subsidiàriament, que retiri el projecte normatiu per tal de cercar un sistema que garanteixi 

l’accessibilitat en els termes exposats en les al·legacions d’aquest escrit. 

 

 

 

Maria José Lecha Gonzalez 

 

 

 

 

A Barcelona (Països Catalans), 1 de març de 2017  

 

 


