
Recomendación ao Concello de Cambados en relación con transparencia e acceso á
información

Santiago de Compostela, 9  de xuño de 2015

Sr. alcalde:

ANTECEDENTES

Ante esta institución, mediante escrito de queixa, compareceu solicitando a nosa
intervención Dª. ............... No seu escrito, esencialmente, indícanos que como portavoz do
PSdeG-PSOE no Concello de Cambados, poñer de manifesto unha vez mais o
comportamento do PP do concello de Cambados, ao seguir impedindo que leven a cabo a
nosa labor de oposición, e incumpra a normativa ao non contestar ás súas solicitudes.

En concreto, solicitando o acceso ós movementos bancarios das contas do concello dende
xullo a decembro de 2014.

Despois de case un mes sen obter resposta por parte do concello, e sen que se lles facilitara
a documentación requirida, pediron a actuación desta institución en relación a falla de
transparencia e acceso a  información por parte do órgano de goberno.

Con data recente, o Concello de Cambados, remite contestación a solicitude de información
relativo o citado expediente, participándonos que xa lle ten facilitado dita información a
través do xulgado do Contencioso-administrativo nº 3 de Pontevedra onde formulouse
demanda.

Ademais nos comunica que en relación co acceso o rexistro de entradas e saídas do persoal
por medio de pegada electrónica, se acadaron moitos problemas técnicos e que aínda non
foron quen de pórse en contacto coa empresa encargada da xestión dos arquivos, razón polo
cal non os puideron por a disposición, circunstancia da que é sabedor o asesor xurídico do
concello.

Expediente: N.2.Q/12775/15



ANALISE

As administracións públicas, as institucións e os organismos públicos en xeral teñen
funcións, actividades e servizos para cumprir finalidades de interese público en beneficio do
conxunto dos cidadáns.

Nun contexto de estado democrático e de dereito, todos os poderes públicos teñen a
lexitimidade que lles dá a participación cidadá na súa configuración (de forma directa ou
indirecta), o cal obriga a dar conta á cidadanía, de acordo co principio de responsabilidade,
da súa actividade e da xestión dos recursos públicos que se puxeron ao seu alcance.

O desenvolvemento da actividade política e administrativa pon de relevo a existencia de
persoas e organizacións que, de forma lícita, realizan actividades susceptibles de influír na
elaboración e a aplicación das políticas públicas en beneficio e interese doutras persoas ou
organizacións, por elo, é necesario, máis que nunca, o lograr transmitir á sociedade os
valores e estándares de calidade democrática que leva implícita, por exemplo, as boas
prácticas en transparencia.

Aínda que é certo que a data de hoxe, Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia,
acceso á información pública e bo goberno, no ámbito autonómico ou local aínda non se
atopa en vigor (en comunidades autónomas como Cataluña, Andalucía, Canarias ou Castela e
León xa están aprobados textos en relación con esta materia) non menos certo sería a
necesaria adecuación dos principios que a lei 19/2013 xa anuncia e que entrarán en vigor o
10 de decembro de 2015.

Non queremos obviar nin pasar por alto os límites que a mesma lei 19/2013 recolle e que
tras a súa oportuna motivación, poden concluír a non posta a disposición dun expediente ou
información solicitada por un cidadán; pero estes límites, (Artigo 14) operan cando
realmente supoñan un prexuízo á seguridade nacional ou a defensa, ás relacións exteriores
ou a seguridade pública, incidan sobre as funcións administrativas de vixilancia, inspección e
control, aos intereses económicos e comerciais, o segredo profesional e a propiedade
intelectual e industrial, a garantía da confidencialidade ou ao segredo requirido en procesos
de toma de decisión, circunstancias todas elas que consideramos non se producen neste
caso xa que a aplicación dos límites debería ser xustificada e proporcionada ao seu obxecto e
finalidade, que non é outro que o de protección e atención ás circunstancias do caso
concreto, e especialmente, á concorrencia dun interese público ou privado superior que
xustifique o acceso. Así, o órgano ao que se lle solicita unha información cuxa publicación
considera que pode prexudicar a algún dos límites, deberá valorar se, efectivamente,
prodúcese un dano cando provea esa información e xustificalo.



CONCLUSIÓNS

Por todo ou indicado anteriormente, considerase necesario, en aplicación do disposto non
artigo 32.1 dá Lei 6/1984 do Valedor do Pobo, facerlle chegar ao Concello de Cambados a
seguinte recomendación:

Unha paulatina adecuación ás esixencias procedimentais en relación co acceso á información
(establecemento de procedementos e procesos de acceso á información pública)
contemplados na lei 19/2013 e ante a súa próxima entrada en vigor, decembro de 2015.

No caso que nos ocupa, entendemos que sería máis acertado a posta a disposición ao
solicitante de toda a información requirida sobre a base dos principios expostos
anteriormente, sen prexuízo de que a propia administración, coas reservas legais oportunas
en relación coa denegación de acceso total ou parcial, motivando e achegando as liñas de
recurso pertinentes, ademais do amparo da actual normativa vixente, tome en consideración
ou non a súa posta a disposición.

Igualmente, no caso dos erros técnicos acaecidos no rexistro de entrada e saída do persoal
por medio de pegada electrónica, e ante a imposibilidade de pórse en contacto coa empresa
encargada de facilitar os ficheiros, recomendamos que con celeridade e dilixencia debida, se
proceda a solución do citado problema e que unha vez constatado cun informe relativo as
determinacións técnicas, se resolva, sen mais dilación, o que en dereito proceda e de acordo
os prazos e requisitos legalmente previstos.

Agradecendo de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo,
recordámoslle a necesidade de que no prazo de un mes de conta a esta institución da
aceptación da recomendación formulada, no seu caso, e das medidas adoptadas para darlle
efectividade, tamén no seu caso.

Consonte ao exposto, declárase concluso o expediente de queixa N.2.Q/12775/15 .

Un atento saúdo

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


