La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern aprovada pel Congrés de Diputats i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern aprovada pel Parlament de
Catalunya són les eines legals que promulguen i regulen l’aplicació dels conceptes de
transparència i d’informació pública per tal que les administracions facilitin de manera
proactiva la informació sobre dades i continguts de diversa naturalesa que són
referencials respecte la seva organització, funcionament presa de decisions més
importants i la gestió dels recursos públics.
La Regidoria de Comunicació i Noves Tecnologies i la Regidoria de Transparència,
Participació i Regeneració institucional tenen, entre les seves finalitats, la facilitació i
difusió de la informació dels òrgans de participació que són regulats des de
l’Ajuntament de Cabrils.
En aquest sentit, el portal web municipal i el Portal de Transparència són instruments
que permeten a la ciutadania accedir a la informació pública disponible. A principis del
mes de juny es va fer públic el nou portal web municipal que, entre moltes novetats
respecte l’anterior portal, fa públic les actes de les reunions del consell escolar
municipal, com a òrgan de participació i consulta en la gestió educativa i de qualsevol
aspecte relacionat amb l’ensenyament de nivell no universitari dins de l’àmbit
municipal de Cabrils. Dites actes es poden consultar i descarregar a
http://www.cabrils.cat/regidoria-ensenyament/
Tanmateix procedirem a enviar aquest enllaç avui mateix al peticionari.

Oriol Gil Tomàs
Regidor de Comunicació i Noves Tecnologies
Cabrils, 6 de juliol de 2017
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