
CARTA DE SERVEIS

DEFINICIÓ DEL SERVEI

Nom del servei TRANSPARÈNCIA

Descripció La transparència és un principi  d'actuació de l'administració pública en
virtut del qual l'Administració ha de fer pública la informació necessària
perquè els ciutadans puguin avaluar-ne la gestió. Inclou tant l'obligació de
fer públiques determinades informacions de manera proactiva (publicitat
activa), com l'obligació d'atendre les sol·licituds d'informació que facin els
ciutadans (dret d'accés a la informació).

Persones 
destinatàries

Tota la ciutadania

Línies de 
servei

Es  garanteix  la  transparència  de  la  informació  pública  per  mitjà  d'un
sistema  integral  d'informació  i  coneixement  en  format  electrònic,  el
disseny del qual es fonamenta en l'ús preferent dels sistemes de gestió de
documents públics, com a facilitadors de dades i documents autèntics, en
el marc de la interoperabilitat del sector públic. Aquest sistema permet a
les persones un accés fàcil i gratuït a la informació pública, amb la finalitat
de fomentar-ne el coneixement i de facilitar la participació i la col·laboració
responsable en els assumptes públics.

Els usuaris poden localitzar, identificar i accedir els documents, a través
del portal de Transparència, la seu electrònica o el web municipal complim
les obligacions de transparència següents:

a) Fer públics els instruments de descripció documental que permeten a la
ciutadania localitzar la documentació.
b) Fer públic el registre d'eliminació de documents.
c) Fer públiques les limitacions a la consulta de documents custodiats i
informar de la data en què els documents són accessibles.
d) Informar els usuaris del dret a reclamar i els procediments que han de
seguir en el supòsit que el dret d'accés els sigui denegat.

En  canvi,  no  forma  part  de  la  transparència  l'accés  de  les  persones
interessades als documents dels procediments administratius en tràmit,
que  es  regeix  pel  que  determina  la  legislació  sobre  procediment
administratiu.

D'altra banda, l'accés a la informació pública en les matèries que tenen
establert un règim d'accés especial, com ara en matèria de medi ambient,
es regeix per la seva normativa específica i, amb caràcter supletori, per la
legislació sobre transparència.

Normativa - Article 71.4 de l'EAC.
- Articles 105.b i 23 de la CE.
- Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la   

informació pública i bon govern (LT).
- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la   

informació pública i bon govern (LTC).
- Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret   

d'accés a la informació pública (RLTC).
- Decret 111/2017, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de  

la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública 
(RGAIP).

- Decret 171/2015, de 28 de juliol, sobre el Registre de grups   



d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic.
- Reglament del Parlament de Catalunya  , que inclou la modificació 

aprovada el 8 de juliol de 2015 en matèria de publicitat activa i 
accés a la informació.

- Llei 10/2001  , de 13 de juliol, d'arxius i documents, modificada per 
la Llei 20/2015, de 29 de juliol.

Cost per a 
l’usuari

El Servei de Transparència té un cost gratuït per a la persona usuària.

Canals de 
prestació i 
sol·licitud del 
servei

Presencialment: a les oficines de l’Ajuntament, Carrer Major 2,4, en horari
de matí amb cita prèvia al telèfon 93 573 88 88.

Virtualment:  a  través  del  web  de  l’ajuntament
http://www.parets.cat/transparencia/govern-obert-i-transparencia i a través
de  la  Seu  Electrònica  amb  el  tràmit
https://paretsdelvalles.eadministracio.cat/catalog/t/aec1ec17-e071-450a-
8778-da5bff7c032b

Telefònicament: al 93 573 88 88

Equip tècnic Responsable de Transparència

Unitat 
responsable

Servei de Transparència

Regidoria/Àrea
responsable

Regidoria de Transparència

Contacte Telèfon: 93 573 88 88
Correu: participacio@parets.cat
Web: https://paretsdelvalles.eadministracio.cat

Drets i deures de les persones usuàries

Teniu dret a:
Els ciutadans i les ciutadanes tenen dret a rebre informació pública de qualitat, accedir a la
informació  pública,  reutilitzar  la  informació  pública,  fer  propostes  d'actuació  o  millora  i
suggeriments i a participar en l'elaboració d'iniciatives normatives i en el disseny i avaluació
de les polítiques públiques de l'Ajuntament de Parets del Vallès.

A  més  dels  drets  reconeguts  en  la  normativa  estatal  i  autonòmica,  els  ciutadans  i
ciutadanes tenen els drets següents:

• Dret a accedir i utilitzar els serveis de l'administració digital amb independència de
les eines tecnològiques emprades, en condicions de seguretat tècnica i jurídica.

• Dret  a  rebre  informació  pública  de  qualitat,  pertinent,  accessible,  actualitzada  i
comprensible per mitjans electrònics.

• Dret  a  ser  informats  sobre  les  condicions  aplicables  a  la  difusió  i  l'accés  a  la
informació i a l'exercici del dret d'accés.

• Dret  a conèixer  les modalitats,  suports  o formats en què la  informació es troba
disponible o al format en què es conserva la informació.

• Dret a rebre informació relativa a la identificació de l'òrgan o unitat en poder del qual
es troba la informació sobre la qual s'exerceix el dret d'accés.

• Dret a disposar, sempre que sigui possible, de la informació pública en format obert
i llegible per màquina, conjuntament amb les seves metadades, amb el nivell més
elevat  de  precisió  i  desagregació,  per  a  la  seva  reutilització,  comercial  o  no
comercial.

• Dret a rebre informació i assessorament sobre els aspectes tècnics i jurídics de l'ús
dels mitjans electrònics i les condicions de funcionament, accés i reutilització de la



informació i els serveis electrònics.

Heu de complir amb el deure de:

En les seves relacions amb l'Ajuntament, i per tal de garantir el bon funcionament i gestió 
de la informació, comunicacions, processos i aplicacions de l'administració digital, l'actuació
dels ciutadans i les ciutadanes ha de respectar els deures següents:

• Deure  d'accedir  a  la  informació  i  d'utilitzar  els  serveis  i  els  procediments  de
l'administració digital de bona fe i evitant-ne l'abús.

• Deure de facilitar informació veraç, completa i actualitzada, adequada a les finalitats
per a les quals se sol·licita.

• Deure de garantir  la veracitat  de les dades d'identificació i  la seva actualització,
sense perjudici de les condicions d'ús que, si escau, s'estableixin.

• Deure de custodiar aquells elements identificatius personals i intransferibles usats
en les relacions administratives per mitjans electrònics.

• Deure de respectar les condicions d'ús de la informació difosa.

L'Ajuntament de Parets del Vallès ha de vetllar pel compliment d'aquests deures, en el
marc d'allò que preveu la normativa aplicable i a la seva Ordenança.

Formes de participació

1. Processos Participatius.

2. Taules i Consells municipals.

3. Plataforma Decidim: www.  decidim-parets.diba.cat/  

Compromisos

Competència 
professional

Garantir  que  el  personal  es  forma  periòdicament  en  aspectes  de
transparència per tal de donar un servei de qualitat.

Qualitat Garantir l’accés a la informació en els diferents canals disponibles.

Atenció 
personalitzada

Garantir una atenció personalitzada i confidencial a petició del/de la
ciutadà/ana o entitat mitjançant cita prèvia.

Gestió del 
servei

Garantir un temps de resposta inferior als 10 dies

Avaluació del 
grau de 
compliment

https://www.seu-e.cat/ca/web/paretsdelvalles/govern-obert-i-
transparencia/serveis-i-tramits/tramits/sol-licitud-d-acces-a-la-informacio-
publica


