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Més de 4 milions
d’inversió per a la
millora viària
entre Vinyols i
Riudoms
● Riudoms. Més de 4 mi-
lions d’euros invertirà
la Diputació de Tarra-
gona en la millora del
condicionament de la
carretera TV-3103, en-
tre Riudoms i Vinyols i
els Arcs, i en la nova
construcció d’una va-
riant a Vinyols fins a la
carretera T-314, del
parc Samà a Reus. Ahir
es va presentar el pro-
jecte als veïns de Vi-
nyols i els Arcs. Les
obres s’iniciaran el mes
de setembre i està pre-
vist que estiguin finalit-
zades en un termini de
dotze mesos. El presi-
dent de la Diputació,
Josep Poblet, va expli-
car que les obres respo-
nen «al treball per un
creixement sostenible i
equilibrat de tot el terri-
tori». De la mateixa
manera, Poblet ha ga-
rantit que es respecta-
ran «les indicacions i
l’accessibilitat a les fin-
ques per on transcorre
la via». / EL PUNT.

Gratallops rep el
premi CDO al
millor oli d’oliva
verge extra del
2008
● Reus. El Centre de
Desenvolupament de
l’Oli (CDO) va lliurar
dimarts passat el premi
al millor oli d’oliva ver-
ge extra a la societat Vi-
nícola SCCL, de Grata-
llops. El CDO compra-
rà l’oli guanyador, fet
per un conjunt de co-
operatives locals, amb
la finalitat de fer-ne di-
fusió a través de regals
promocionals. També
es va lliurar un accèssit
a la cooperativa Agrí-
cola i Secció de Crèdit
de la Palma d’Ebre. El
CDO, que està gestio-
nat conjuntament per
l’Organisme Autònom
de Desenvolupament
Local (OADL) de la Di-
putació de Tarragona i
per l’Ajuntament de
Reus, va crear els pre-
mis CDO amb l’objec-
tiu de revalorar els olis
d’oliva verge de major
qualitat organolèptica i
reconèixer i valorar la
feina ben feta per part
dels productors de les
comarques del Camp
de Tarragona i les Ter-
res de l’Ebre. / EL PUNT.

� Calafell. L’Ajunta-
ment, que publica a inter-
net tant les actes dels plens
com de les juntes de go-
vern local, reconeix que no
compleix al cent per cent
la llei de protecció de da-
des, tot i que el personal
jurídic i informàtic està re-
bent ara formació sobre el
tema. Fonts municipals re-
coneixen la dificultat de
combinar els preceptes de
l’Agència de Protecció de
Dades amb els marcats per
la llei de procediments ad-
ministratius, que sovint
entren en contradicció a
l’hora de donar publicitat a
adjudicacions o subven-
cions. «Agraïm que
l’agència ens ofereixi ara
uns criteris clars», van
afirmar les mateixes fonts.

� Torredembarra. La
web també publica periò-
dicament les actes dels
plens, però sempre, abans
que aquestes es facin pú-
bliques, s’eliminen totes
aquelles dades personals
que puguin vulnerar la llei
de protecció de dades.

� Salou. L’Ajuntament,
que feia públiques les ac-
tes de les juntes de go-
vern, ha suspès aquesta
pràctica davant el conflic-
te amb la protecció de les
dades personals. El con-
sistori estudiarà ara un
mecanisme per tal de
combinar la publicació
d’aquests documents amb
el respecte a aquesta le-
gislació.

� El Vendrell. A la web
municipal tan sols es po-
den consultar aquells edic-
tes o decisions que han de
passar, per llei, per un pro-
cés d’informació pública.
Les actes dels plens i les
juntes de govern, però, es
poden consultar en perso-
na a l’ajuntament.

� Vila-seca. En canvi, a
Vila-seca sí que publiquen
totes les actes a la pàgina
web municipal, on consten
diverses dades personals.

� Reus. L’Ajuntament de
la capital del Baix Camp
publica a internet els ex-
tractes dels acords adop-
tats en els plens i les juntes
de govern, però mai es pu-
bliquen les actes de mane-
ra íntegra. En aquest sen-
tit, l’Ajuntament assegura
que «sempre ha vetllat per
garantir la protecció de da-
des» i que, si el govern
considera que cal incre-
mentar el llindar de pro-
tecció, ho farà.

� Cambrils. A la web no-
més hi posen les actes dels
plens, «perquè és un docu-
ment públic», explicava
una font municipal.

� Tarragona. L’Ajunta-
ment diu que està treba-
llant conjuntament amb
l’Agència de Protecció de
Dades per posar-se al dia
en aquesta qüestió.

� Falset. Les actes que es
pengen a la web municipal

no contenen mai noms de
persones privades. «En
aquestes actes només hi
surten els noms de perso-
nes públiques, com ara els
regidors, però mai el nom
de persones particulars»,
explicava el secretari, Ma-
nel Alba. A Falset, les ac-
tes de les juntes de govern
no es pengen, i el secretari
considera que seria una
vulneració flagrant que en
aquest tipus d’actes hi sor-
tissin dades privades de
persones particulars.

� Tortosa. Ferran Bel, al-
calde de Tortosa (CiU),
diu que es tracta d’una
contradicció. «Si els plens
són públics, entenc que les
actes dels plens també ho
han de ser», manifesta, tot
assenyalant que una altra
cosa podrien ser les actes
de les juntes de govern,
que són a porta tancada.
Per Bel, el fet que l’Agèn-
cia de Protecció de Dades
considere il·legal que es

publique aquest tipus d’in-
formació podria atemptar
alguna vegada contra la
transparència informativa.
Què farà a partir d’ara
l’Ajuntament de Tortosa?
No ho sap, estarà a l’ex-
pectativa.

� Amposta. Manel Ferré,
alcalde d’Amposta, asse-
gura que l’Ajuntament
complix «escrupolosa-
ment» la llei de protecció
de dades, però veu contra-
dictori que l’administra-
ció, d’una banda, obligue
els ajuntaments a publicar
els acords de govern o de
ple a través d’edictes i, per
una altra, prohibisca la di-
fusió de les actes.

� Gandesa. Miquel Au-
bà, alcalde de Gandesa,
explica que l’Ajuntament
publica les actes dels plens
a través de la web, però no
d’una manera exhaustiva.
«Per exemple en el cas de
les llicències d’obres,

diem qui les demana però
no per a què», precisa. Au-
bà critica la indefinició
que existix al voltant del
tema de la protecció de da-
des. Posa com a exemple
que la llei també impedix
al govern passar informa-
ció als mateixos regidors
de temes que no afecten la
seua regidoria. «Entenc
que hi ha informacions
que puguen ferir, però és
necessària una certa trans-
parència», comenta.

� Móra d’Ebre. Josep So-
lé Biosca, alcalde de Móra
d’Ebre, diu que d’entrada
«això complicarà una mi-
ca més la vida als ajunta-
ments». De fet, l’Ajunta-
ment de Móra d’Ebre es
plantejava publicar a tra-
vés de la web de l’Ajunta-
ment les actes dels plens.
«Ara potser no ho farem.»

� Alcanar. Alfons Mont-
serrat, alcalde d’Alcanar,
assenyala que el seu
Ajuntament va molt en
compte amb la protecció
de dades. En l’últim ple
van aprovar un punt per
restringir l’accés a les llis-
tes de parelles de fets, de
tinença d’animals de
companyia i d’altres.
Temps enrere publicaven
les actes dels plens a la re-
vista Alcanar però ara ja
no ho fan, perquè són ex-
cessivament extenses.

[Informació elaborada
per Azahara Palomares,
Mireia Lacàrcel i Roser
Royo]

Els ajuntaments lamenten que la llei de
protecció de dades generi contradiccions
Alguns ja eviten les dades personals en la publicació d’actes, però en general reclamen criteris més clars

Els plens són públics; la difusió de tot el seu contingut, no.

● Responsables municipals dels principals
ajuntaments del Camp i l’Ebre veuen amb dife-
rents ulls la prohibició de publicar certes dades
personals en actes de plens o juntes de govern,

EL PUNT / Tarragona que fa efectiva l’Agència de Protecció de Da-
des. Alguns la consideren necessària; altres,
massa restrictiva, però en general a Salou im-
puten a la llei de protecció, que el govern sem-
bla que s’esforçarà a fer respectar, indefinició, i

fins i tot contradiccions directes amb la llei de
procediments administratius. Alguns alcaldes
van més enllà i diuen que la normativa va en
contra de la transparència informativa i que
complicarà encara més la vida als ajuntaments.

● L’exposició pública que fan
alguns ajuntaments del cens
electoral quan s’acosten uns co-
micis també és il·legal, ja que
vulnera la normativa de protec-
ció de dades. Aquest és un cas
que passa molt sovint, i que qual-
sevol de les persones que figuren
en la llista podria denunciar a
l’Agència Catalana de Protecció
de Dades i fins i tot als jutjats.
Segons afirma l’advocat espe-
cialitzat en dret a la informació,
Josep Matas, l’administració
hauria de tenir clar el principi
que «les dades no són seves, sinó

del ciutadà». De la mateixa ma-
nera que el cens no pot estar a
l’abast de tothom, les dades del
padró tampoc no poden ser utilit-
zades per a finalitats «propagan-
dístiques o de cortesia», com ara
convidar a actes o felicitar naixe-
ments, com fan alguns consisto-
ris.

Els ciutadans tenen dret a veri-
ficar les dades del cens, però s’ha
de fer d’una manera que es ga-
ranteixi la privacitat. En el cas de
les llistes que es pengen en els
col·legis electorals, Matas asse-
nyala que és un cas diferent, ja
que «té la funció d’indicar-te allà

on te toca votar» en el cas que hi
hagi diferents meses. En el cas,
però, que hi hagués algú que esti-
gués apuntant dades de la llista,
el president de la mesa correspo-
nent hauria d’«impedir-ho».

El cens només és accessible a
les candidatures amb la finalitat
«de fer propaganda», informa
Matas, que assenyala que en
aquest cas també hi ha «picares-
ca». «Hi ha candidatures que es
presenten només per tenir el
cens», denuncia, per tal de «co-
mercialitzar dades». En aquests
casos, per intentar enxampar-
los, l’administració col·loca una

espècie de «trampes», que són
dades incorrectes, diferents en
cada cas, per tal de descobrir els
infractors. Tot i així, aquests ca-
sos normalment són molt difícils
de demostrar. Matas recorda que
el padró serveix únicament per
«acreditar domicili, perquè la
gent pugui votar i per a notifica-
cions», i no per a «finalitats pro-
pagandístiques o de cortesia».

En el cas dels diaris oficials, sí
que està permesa la difusió de
dades personals, ja que es comu-
niquen actes administratius que
no han pogut ser notificats per-
sonalment.

L’exposició del cens electoral també és il·legal
J. COLOMER


