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DECRET
En data 23 de juny de 2016, el senyor Xavier Viudez Cardona, regidor de l’Ajuntament
de Cabrils i portaveu del Grup municipal d’ERC CxC AM, presenta la sol·licitud número
E-Tram E/001412-2016 (registre 2985), en què demana “llistat digital en format Excel o
que es pugui carregar amb un full de càlcul de la relació de factures del 2015, de
manera que es pugui identificar el proveïdor, el seu CIF, l’import a pagar, el concepte i
la data de pagament i/o devengament, com a dades mínimes per a poder tractar-les”.

dos de la disposició final primera de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableix que

“Los

los términos y con las condiciones establecidas en la Constitución, en la Ley de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y demás leyes que
resulten de aplicación.”
L’article 13 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern defineix la informació pública en els termes següents:
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“Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea
su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el
ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en
el ejercicio de sus funciones.”
L’article 18 de la mateixa llei disposa que és causa d’inadmissió de les peticions
d’accés a la informació pública, entre d’altres, les sol·licituds: “c) Relativas a
información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de
reelaboración.”
En aquest sentit, l’article 41 del Reglament Orgànic Municipal, aprovat en sessió
plenària de 16 de juny de 2008 estableix que quan la sol·licitud impliqui l’elaboració
d’un nou document, com informes, relacions, llistats o qualsevol altre de naturalesa
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ciudadanos tienen derecho a acceder a la información pública, archivos y registros en
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L’article 37 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en la redacció donada per l’apartat

anàloga, la seva autorització tindrà caràcter discrecional, i el seu termini de contestació
es decidirà per l’alcaldia en funció de les característiques del document a elaborar.
En ús de les facultats que em confereix la Llei 7/1985, 2 d’abril, reguladora de les
Bases del Règim Local i la normativa autonòmica concordant, Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s‘aprova el Text refós de la Llei municipal de Catalunya.
RESOLC,
Primer.- Comunicar al peticionari, regidor Sr. Xavier Viudez Cardona i portaveu del
Corporació municipal, i que la petició requereix l’elaboració de llistats ad hoc que
impliquen la recopilació i detall d’una gran quantitat de dades.
Segon.- Disposar que, en aplicació dels articles 13 i 18 de la Llei 19/2013, de 9 de
la inadmissió de la petició, i de l’article 41 del Reglament Orgànic Municipal, que
preveu el caràcter discrecional de la decisió, no és possible accedir a la seva petició
sense una considerable afectació del servei públic.
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desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que preveuen
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Grup municipal d’ERC CxC AM, que la informació sol·licitada no obra en poder de la

Tercer.- Recordar al peticionari que té a la seva disposició amb caràcter bimensual
totes les factures, a fi i efecte de donar-ne compte a les sessions ordinàries del Ple

Quart.- Notificar aquesta resolució al sol·licitant.
Cabrils, 28 de juny de 2016
En dono fe,
L’alcaldessa

La secretària accidental

Avelina Morales Serra
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municipal.

