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RECOMANACIÓ A L’AJUNTAMENT 

 

Exp. Ofici 19072 

 

MANCA DE LA DOCUMENTACIÓ PERTINENT PER A LA CORRECTA 
INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 
REGULADORA DE LA VIA PÚBLICA. 

EL FET QUE ORIGINA LA RECOMANACIÓ 

Un ciutadà s’adreça a l’oficina del Síndic per demanar de quina manera es pot 
informar de les modificacions que introdueix la nova redacció de l’Ordenança 
reguladora de la via pública. 

En la plana WEB de l’Ajuntament, en la seu electrònica, dins l’apartat Tauler 
d’anuncis es localitza amb facilitat l’edicte per l’aprovació inicial de dita 
ordenança. En aquest edicte s’indica clarament que la informació estarà a l’abast 
dels ciutadans en l’apartat “Expedients en informació pública”. 

Consultat aquest apartat, per part d’aquest síndic, en data 08/12/2019 a les 16:25 
(s’adjunta captura de pantalla de l’ordinador) no es pot accedir a la documentació 
que fa al cas. 

 

CRITERI DEL SÍNDIC 

La manca de la documentació en el temps i espai que pertoca, segons indica el 
propi edicte municipal, dificulta l’accés a la informació per part dels ciutadans i 
per tant va en contra del propi esperit de la “informació pública”. Limitant així els 
drets de la ciutadania que com a síndic em toca defensar. 
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RECOMANACIÓ DEL SÍNDIC 

Que, pel que fa a la informació pública de l’Ordenança Reguladora de la via 
pública, aprovada inicialment en el ple de novembre, s’inclogui de manera 
correcta tota la informació necessària a l’apartat corresponent de la seu 
electrònica. 

Que es modifiqui el període d’informació pública allargant-lo en tants dies com 
no hagi estat penjada la documentació des del 28/11 en que va començar. 

Que s’estudiï la possibilitat que, en el futur, les informacions públiques de major 
rellevància (com és el cas) tinguin una major visibilitat en la plana principal del 
WEB i siguin de més fàcil accés pels ciutadans.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palamós, desembre 2019 

 

 

David Sagrera 

Síndic de Greuges de Palamós 
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ANNEX 

Captura de pantalla realitzada el 08/12/2019 a les 16:25. De l’apartat 

“Expedients en informació pública” de la seu electrònica. 

La cerca “Ordenança Reguladora de la via pública” dona error i no 

presenta cap resultat. 

 


