
Moció dels grups municipals de la CRIDA, Esquerra R epublicana i de 

Ciutadans a Ple per demanar la reactivació de forma  immediata de la 

carpeta “Electes” de l’Ajuntament de Sabadell   

  

Els electes locals tenen en funció del seu càrrec i per mandat legal una sèrie de 

drets, sense els quals el seu treball de representació de la ciutadania no es podria 

dur a terme. Aquests drets són:  

-El dret d'assistència a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formi part 

prenent part activa en aquestes mitjançant l'exercici del dret de vot.  

-El dret a intervenir el que pressuposa al seu torn.  

-El dret a ser convocat dins del termini i en la forma escaient oportuna i a accedir 

directament a la documentació dels assumptes que integrin l'ordre del dia des 

del moment de la convocatòria.  

-El dret a controlar i fiscalitzar l'actuació dels òrgans de govern.  

-El dret a la informació que deriva de l'article 105 de la CE i l'article 77 de la Llei 

de Bases del Règim Local, que té com a legislació supletòria la legislació de 

transparència com la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés 

a la Informació Pública i Bon Govern en els seus articles de 12 a 24 i a Catalunya, 

amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació 

Pública i Bon Govern en els seus articles del 18 al 25.  

Els electes locals precisen per a exercir la seva labor un major accés a la 

informació com ho reconeix la sentència del Tribunal Suprem STS 312/2022, que 

ha reconegut als electes locals el dret a usar la via de la reclamació davant els 

òrgans de garantia creats per la llei de transparència.  

Els electes locals necessiten tenir a la seva disposició i per extensió també a la 

dels grups municipals als quals pertanyen que també són dipositaris del seu 

treball de representació, fiscalització i control, la informació de la convocatòria 

als òrgans col·legiats, resta d'informacions proporcionades i resultat de les 

deliberacions.  



Aquesta informació ha d'estar a la disposició dels electes de manera permanent, 

de manera accessible tal i com es regula a la secció primera del capítol IV del 

ROM, independentment que l'electe hagi format part o no del procés 

administratiu que la va generar.  

El pas dels electes per l'administració és per la seva pròpia naturalesa transitòria, 

per tant, per a una correcta presa de decisions es necessita que aquesta 

informació estigui a la disposició de la resta dels electes presents i futurs.  

Des de l'agost de 2021 a l'Ajuntament de Sabadell es va implantar un programa 

de tramitació administrativa que substituïa a la pàgina “electes.sabadell.cat” a 

l'hora de posar a la disposició dels electes les convocatòries i informacions dels 

òrgans de govern, comissions informatives, ple i decrets.  

Aquest programa de tramitació administrativa no mostra de manera permanent 

cap d'aquestes informacions, únicament posa a disposició dels convocats a la 

sessió els expedients inclosos en aquesta i per un temps limitat (des de la 

convocatòria de la sessió fins la següent convocatòria) d’acord amb les 

instruccions de la Secretaria General de l’Ajuntament.  

El sistema actual dificulta la consulta dels expedients per part dels electes al ser 

poc àgil el procediment per a la sol·licitud i autorització de la posada a disposició 

dels expedients. 

És per això que es proposa l’adopció dels següents ACORDS:   
  

1. Creació d’un cercador d’expedients dins d’OpenCertiac que permeti 
cercar els expedients electrònics com a mínim, en base a paraula clau 
sobre el títol, per data de tramitació i per servei. Aquest mòdul de cerca 
estarà disponible a través de la carpeta d’electes. 

 
2. Manteniment de la carpeta d’electes amb la informació actual i el 
mòdul de cerca d’expedients d’OpenCertiac. 
 

3. Habilitar un tràmit específic per a la petició d’informació i sol·licitud 
de consulta d’expedients, així com optimitzar el procediment per a 
l’autorització d’aquestes consultes. 
 
4. Posada en marxa del tràmit de petició d’informació i consulta 
d’expedients i el mòdul de cerca d’expedients  com a molt tard l’1 de gener 



de 2023, d’acord amb els acords presos a les sessions de treball entre els 
grups municipals i els serveis tècnics de l’ajuntament.  

 

No obstant això el ple decidirà.  
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