
Ao Alcalde do Concello de Cuntis

SOLICITUDE DE ACCESO PERMANENTE NA PLATAFORMA GESTIONA ES PÚBLICO AO

LIBRO DE DECRETOS

Saleta Fernández de la Torre,  con DNI 35.480.973-T,  e  Santi  Martínez López,  con DNI 77.406.661-T,  en
condición de concelleiros/as do Grupo Municipal de Veciñanza da Corporación do Concello de Cuntis, con
enderezo a efectos de notifcación no enderezo electrónico info@veciñanza.gal

EXPOÑEMOS:

O pasado 1 de xuño de 2017 o Pleno da Corporación de Cuntis aprobaba a Ordenanza municipal
reguladora da ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA (Expediente 319/2017). Coa entrada en vigor desta
ordenanza,  as  plataformas  dispostas  para  tal  fn  adquiren  plena  validez  nas  relacións  entre  o/a
cidadán/á e a Administración Pública. No caso dos membros da Corporación e do persoal do Concello
de Cuntis, é a plataforma ‘Gestiona Es Publico’ a canle de comunicación que xa opera con normalidade
na  tramitación  do  día  a  día:  convocatorias  ofciais,  consulta  de  expedientes,  actas,  etc.  A
administración electrónica e  as  plataformas  que a  desenvolven operan a  todos os  efectos e  con
absoluta normalidade no Concello de Cuntis a día de hoxe.

O acceso á información dos asuntos municipais que ostentan os/as concelleiros/as forma parte da súa
función pública representativa e do dereito a exerceren a participación política  sen atrancos.  En
coherencia con isto, o artigo 77 da Lei de Bases de Réxime Local e o artigo 14 do Regulamento de
Organización e funcionamento das CCLL establecen que:

'Todos  os  membros  das  Corporacións  locais  teñen  dereito  a  obter  do  Alcalde  ou
Presidente ou da Comisión de Goberno cantos antecedentes, datos ou informacións obren
en poder dos servizos da Corporación e resulten precisos para o desenrolo da súa función'

Este acceso á información por parte dos membros das Corporacións locais constitúe un suposto de
autorización legal ao acceso a datos persoais, sen necesidade de consentimento expreso por parte do
interesado, conforme ao artigo 11 da Lei Orgánica de Protección de datos.

O ROF (artigos 15 e 16) establece a obriga de facilitar a información aos/ás Concelleiros/as, sempre,
cando se trate,  entroutros supostos,  das  resolucións  ou acordos  adoptados por  calquera órgano
municipal, incluído o Libro de Resolucións do Presidente.

Cómpre puntualizar que o ROF data do ano 1986 e que, sobre cuestións de acceso á información, o
seu marco está superado,  ademais  de pola  mesma realidade,  pola  Lei  de  Transparencia,  acceso á
información pública e bo goberno de 2013, que resulta de aplicación ás corporacións locais e ao resto
das  entidades  do sector  público.  A  norma  consagra  a  obriga  dos  suxeitos  comprendidos  no  seu
ámbito de publicar de xeito actualizado canta información resulte relevante para garantir, entroutras
cousas, o control da actividade pública;  sinala tamén que esta información publicarase na sede
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electrónica ou páxina web e que será esta vía, a electrónica ou telemática, a que se utilice para
dar cumprimento ao acceso á información dos interesados, agás cando non sexa materialmente
posible, ou cando o interesado solicite outro medio de acceso.

O dereito á información dos Concelleiros/as da Corporación, ademais de estar recollido en boa parte
da  lexislación  aplicable  ao  funcionamento  das  Corporacións  Locais,  está  avalado  por  abondosa
xurisprudencia do Tribunal Supremo.

En máis dunha ocasión,  a última delas por escrito mediante correo electrónico do 25 de abril  do
presente ano,  dende o GM de Veciñanza solicitamos acceso permanente ao Libro de Decretos
(dispoñible na plataforma Xestiona).  O exercicio deste dereito fai parte das funcións que nos son
propias aos grupos municipais da Corporación, tal e como se indica repetidamente no contido deste
escrito.

Por  todo o exposto,  e  apelando ao compromiso de transparencia  tantas  veces afrmado polo Sr.
Alcalde de Cuntis, así como ao respecto escrupuloso das diferentes normativas en vigor

SOLICITAMOS:

Que, como membros da Corporación Municipal de Cuntis,  se nos facilite acceso permanente ao
Libro  de  Decretos  dispoñible  na  Plataforma  Gestiona  Es  Público coa  que  se  desenvolve  a
Administración Electrónica neste Concello.

Saleta Fernández de la Torre Santi Martínez López

Cuntis, 9 de maio de 2018
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