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Manca d’accés públic a la informació i 
transparència d’actes del ple i de la 
junta de govern

Enguany s’ha plantejat la problemàtica derivada 
de decisions municipals de no publicar actes dels 
plens, juntes de govern local i comissions 
informatives en seus electròniques, ateses les 
restriccions derivades de la Llei orgànica 
15/1999, del 13 de desembre.

La iniciativa d’algunes entitats locals de 
publicar les actes de les sessions del ple, de la 
junta de govern o de les comissions 
informatives en les respectives seus 
electròniques es qüestiona quan contenen 
dades de caràcter personal, per les limitacions 
derivades del marc normatiu destinat a 
protegir-les. 

En relació amb aquesta situació, el Síndic ja 
ha fet públic el seu convenciment que la 
pràctica de publicar les actes i els acords que 
prenen les entitats del sector públic, amb les 
mesures prèvies que corresponguin per 
salvaguardar el dret a la protecció de dades 
personals en els termes establerts en la Llei 
orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, és 
una eina molt rellevant en termes de 
transparència i publicitat de l’actuació de 
l’Administració, que afavoreix el dret d’accés 
a la informació i de participació del ciutadans 
en la vida local. 

Les entitats locals han 
de publicar en les seves 
seus electròniques les 
actes del ple

En aquest sentit, sempre resultaran positius 
els esforços que faci l’Administració per 
avançar en la línia d’afavorir mesures de 
transparència i publicitat, i mesures adreçades 
a ampliar les vies d’accés que té el ciutadà per 
informar-se sobre la seva activitat. 

Quant a la publicació de les actes del ple en la 
seu electrònica, l’article 10.2 de la Llei 29/2010, 
del 3 d’agost, d’ús dels mitjans electrònics en 
el sector públic de Catalunya, disposa que les 
entitats locals les han de publicar en la seva 

seu electrònica, tenint en compte els principis 
i les garanties que estableix la normativa de 
protecció de dades i la de protecció del dret a 
l’honor i a la intimitat.

A aquests efectes, s’hi poden incloure dades 
de caràcter personal sense tenir el 
consentiment de la persona interessada, si es 
tracta de dades referents a actes debatuts en 
el ple de la corporació o a disposicions objecte 
de publicació en el butlletí oficial 
corresponent. En la resta de supòsits, sens 
perjudici del que disposin altres lleis, la 
publicació únicament és possible si es disposa 
del consentiment de la persona interessada o 
les dades no es poden, en cap cas, vincular 
amb la persona interessada. 

Pel que fa a la publicació de les actes de la 
junta de govern i de les comissions 
informatives, cal tenir en compte que hi ha 
un fet diferencial fonamental, i és que es 
tracta de sessions que no tenen caràcter 
públic. Addicionalment, i pel que fa a la Llei 
29/2010, del 3 d’agost, tampoc no es fa cap 
referència específica a l’obligatorietat de 
publicar-les. 

En aquests casos, el Síndic ha afirmat que 
l’ordenament jurídic ofereix vies per 
salvaguardar els drets protegits en la Llei 
15/1999, del 13 de desembre, que alhora 
permeten potenciar la garantia del dret a la 
informació i del principi de transparència.

Així, el Síndic entén que la publicació 
d’aquestes actes serà compatible amb la 
salvaguarda dels drets protegits per la Llei 
orgànica 15/1999, del 13 de desembre, si 
l’Administració adopta les mesures necessàries 
per dissociar les dades personals que s’hi 
incloguin (i sobre les quals les persones 
interessades no hagin donat el seu consentiment 
o no hi hagi una habilitació legal), de manera 
que la informació que es mantingui en les 
actes publicades no pugui associar-se a una 
persona identificada o identificable.

També cal recordar que, tot i que no hi ha 
una obligació normativa de publicar les actes 
dels òrgans col·legiats dels ens locals, la Llei 
29/2010, del 3 d’agost, sí que imposa a les 
entitats que integren el sector públic el deure 
de difondre, per mitjans electrònics, la 
informació relativa als acords que prenen les 
entitats del sector públic, d’acord amb el que 
estableix la seva normativa reguladora.



187SÍNDIC - INFORME AL PARLAMENT 2010

Queixa 00533/2010 

L’Ajuntament de Sils va decidir, per decret d’alcaldia, suspendre la decisió del ple de publicar les actes 
dels plens, juntes de govern local i comissions informatives a la pàgina web, ateses les restriccions 
derivades de la Llei orgànica 15/1999, del 13 del desembre. Un grup municipal es va adreçar al Síndic 
disconforme amb aquesta decisió i amb la tardança en la publicació en la web de les convocatòries de 
les sessions de ple. Un cop examinada la informació municipal, el Síndic va manifestar que no s’ajus-
tava al dret el fet que, per decret d’alcaldia, es decidís sobre la vigència o suspensió d’una decisió 
adoptada pel ple.

Pel que fa a la publicitat de les actes dels plens, el Síndic va recordar a l’Ajuntament el que disposa 
l’article 10.2 de la Llei 29/2010, del 3 d’agost, i respecte a la publicació de la resta d’actes, va suggerir 
que procurés no restringir l’accés a aquesta informació, amb l’adopció de mesures destinades a salva-
guardar els drets protegits en la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre. Respecte a la publicitat de 
la convocatòria dels plens en la web municipal, el Síndic va suggerir que aquesta informació es publi-
qués amb un mínim de dos dies d’antelació a la data de celebració del ple. 
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