A l’alcaldessa de Tiana,

Isaac Salvatierra, portaveu del Grup Municipal de Junts per Tiana, diu:

1. Que el 20 de desembre de 2021 vaig sol·licitar mitjançant escrit a l’Ajuntament de
Tiana amb registre d’entrada 2825:
-

Informació i còpia dels documents que constin a l’expedient referent al recurs
d’ofici presentat pel grup municipal Junts per Tiana sobre, entre altres, la
delegació de competències i sou de la regidora Marta Guàrdia.

2. Que aquesta petició s’empara en l’article 77 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local (LBRL), que diu el següent:
“Tots els membres de les corporacions locals tenen dret a obtenir de l’alcalde
o del president, o de la comissió de govern, tots els antecedents, les dades
o les informacions que són en poder dels serveis de la corporació i són
necessaris per al desenvolupament de llur funció. La sol·licitud d’exercici del
dret recollit en el paràgraf anterior haurà de ser resolta motivadament en els
cinc dies naturals següents al dia en què s’hagués presentat”.
3. Que l’esmentat article estableix un termini de 5 dies naturals per donar resposta a les
demandes dels regidors i regidores.
4. Que el 23 de desembre, l’alcaldessa Marta Martorell va respondre la petició amb un
ofici d’alcaldia (exp. 3097/21) denegant l’accés a la informació amb el text següent:
-

“Acusem rebuda del seu escrit, registre d’entrada 2825 de 20 de desembre
on sol·licita “informació i còpia dels documents que constin a l’expedient
referent al recurs d’ofici presentat pel grup municipal Junts per Tiana sobre,
entre altres, la delegació de competències i sou de la regidora Marta Guardia.
Tan aviat com estigui preparada la documentació sol·licitada li lliurarem i en
tot cas li informem que en relació amb el termini per lliurament de còpies,
s’informa que per analogia s'aplica el termini disposat en l'article 36.1 de Llei
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació
Pública i Bon Govern (LTAIPBG), que estableix que: «Si una sol·licitud és
estimada total o parcialment, l'òrgan competent ha de subministrar la
informació a l'interessat, en el format en què l'hagi sol·licitat, en el termini de
trenta dies”.

5. Que el 27 de desembre de 2021 torno a sol·licitar la documentació amb registre
d’entrada 2873 atès que és IMPRESCINDIBLE per a poder realitzar la tasca de control
al ple municipal ordinari del 4 de gener de 2022.
6. Que el dret a la participació política és un DRET FONAMENTAL recollit en l’article 6
de la Constitució espanyola (CE).

7. Que l’esperit i la lletra de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés
a la Informació Pública i Bon Govern (LTAIPBG) és “regular i garantir el dret d’accés de
les persones a la informació i la documentació públiques” (art. 1).
8. Que per Dret d’accés a la informació pública s’entén: “el dret subjectiu que es reconeix
a les persones per a sol·licitar i obtenir la informació pública, en els termes i les
condicions regulats per aquesta llei” (art. 2).
9. Que els càrrecs electes són “persones”, són ciutadania, però ostenten en les
democràcies un rol específic com a REPRESENTANTS de la ciutadania, com recull la
CE.
10. Que recórrer a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la
Informació Pública i Bon Govern (LTAIPBG) per bloquejar l’accés a documents de fàcil
accés (l’informe és ben recent) per a l’administració constitueix una vulneració flagrant
al dret a la participació política recollit en l’article 6 de la Constitució espanyola i del propi
article 77 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL)
i és una evidència clamorosa de l’intent constant i exasperant de l’equip de govern actual
de l’Ajuntament de Tiana de manipular la interpretació de les normes amb un ús
partidista.
11. Que, en tot cas, el termini de trenta dies fixat a la Llei 19/2014, de 29 de desembre,
de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (LTAIPBG) és un
TERMINI MÀXIM. Esgotar aquest termini es pot justificar en el cas d’administracions
grans i per a peticions d’accés ciutadanies, però MAI, EN CAP CAS, per a càrrecs
electes, i menys quan hi ha un ple municipal previst, on s’han de tractar qüestions
relacionades amb l’expedient sol·licitat.
12. Que aquest bloqueig deliberat de la informació als càrrecs electes va contra els
principis del BON GOVERN, definits en l’article 2 de la pròpia Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (LTAIPBG)
com “els principis, les obligacions i les regles sobre la qualitat dels serveis i el
funcionament de l’Administració, i els principis ètics i les bones pràctiques d’acord amb
els quals han d’actuar els alts càrrecs de l’Administració, els càrrecs directius i la resta
de personal al servei de l’Administració, amb l’objectiu que aquesta funcioni amb la
màxima transparència, qualitat i equitat, i amb garantia de retiment de comptes”.
13. Que en el ple municipal del 4 de gener de 2011, el tinent d’alcalde Jaume Darbra va
donar una argumentació diferent a la resposta que havia formulat l’alcaldessa en l’ofici
d’alcaldia del 23 de desembre per bloquejar l’accés a la documentació. El sr. Darbra, en
la part de control del ple municipal de 4 de gener, diu el següent:
“Vostè, sr Salvatierra, és persona interessada. El seu partit o la seva agrupació
d'electors, com qualsevol altra formació política, té el dret d'accés a tots els
expedients, però no indiscriminadament a expedients que encara no estan
resolts, i no és tan senzill donar aquesta informació. És informació que vostè pot
consultar però no pot divulgar. Nosaltres no amaguem res, però entenem que

administrativament fins que un expedient no es resolgui no ha de ser accessible
a tothom. La tasca de control la podrà fer un cop s'hagi resolt l'expedient. Vostè,
en el moment que vulgui, perquè és interessat, perquè la tasca de control vol dir
comprovar si s'han seguit tots els tràmits que marca la llei, si s'han seguit els
temps, si s'ha seguit la normativa, si l'equip de govern dins les seves
prerrogatives no s'ha precipitat prenent alguna drecera i, sr. Salvatierra, aquest
no és el cas. Estem en termini i volem ser molt cauts abans de prendre qualsevol
decisió".
14. Que el sr. Darbra fa referència en el ple municipal a les formacions polítiques però
que la sol·licitud està demanada en qualitat de càrrec electe, tal com recull l’article 77
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL): “Tots
els membres de les corporacions locals tenen dret a obtenir de l’alcalde o alcaldessa o
del president o presidenta, o de la comissió de govern, tots els antecedents, les dades
o les informacions que són en poder dels serveis de la corporació i són necessaris per
al desenvolupament de llur funció. La sol·licitud d’exercici del dret recollit en el paràgraf
anterior haurà de ser resolta motivadament en els cinc dies naturals següents al dia en
què s’hagués presentat”.
15. Que la definició que dona el sr. Darbra sobre la funció del l’oposició als plens
municipals és restrictiva. La funció de control i fiscalització s’ha d’entendre en el sentit
més ampli possible des del punt de vista democràtic i polític. Negar l’accés a un
document argumentant que no s’està incomplint cap normativa és negar el dret a
fiscalització. Tot plegat, prova de la discrecionalitat i el bloqueig conscient dels
documents sol·licitats.
16. Que, no estant conforme amb l’ofici esmentat per considerar-lo contrari a dret,
mitjançant aquest escrit s’interposa RECURS DE REPOSICIÓ formulant la següent:

AL·LEGACIÓ
Que es doni accés en el termini més breu possible als documents que constin en
l’expedient referent al recurs d’ofici presentat pel grup municipal Junts per Tiana sobre,
entre altres, la delegació de competències i sou de la regidora Marta Guàrdia.
En el seu defecte, que es doni accés únicament a l’informe elaborat pel secretari Jordi
Pino en relació al recurs d’ofici presentat pel grup municipal Junts per Tiana
Sol·licito que es tingui per presentat aquest escrit i es tingui per interposat, en temps i
forma RECURS DE REPOSICIÓ contra l’ofici d’alcaldia de 23 de desembre, i s’estimi el
present recurs i es doni accés a la documentació sol·licitada a l’empara de l’article 77
de la llei Reguladora de les Bases del Règim Local.
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