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Antecedents

L'Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant, OAC) és una institució especialment
dirigida a preservar la transparència i la integritat de les administracions i del personal
al servei del sector públic a Catalunya. L'OAC es configura com una eina per a impulsar
i reforçar les bones pràctiques en l'actuació pública. En aquest context s'emmarca Ia
potestat indicativa que la llei atorga a I'OAC, facultant-la a assessorar i formular
propostes i recomanacions, les quals, d'acord amb l'article rg d) de les Normes
d'actuació i de règim interior de I'OAC (en endavant, les NARI), es vehiculen a través de
la direcció de prevenció quan recauen sobre disposicions normatives vigents o en
tràmit d'aprovació.

La Llei tgf zor4, de zg de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, publicada al DOGC núm. 678o, de 3r de desembre de 2ot4, ha estat el
resultat d'un llarg procés engegat per la Ponència conjunta que fou constituida en la IX
Legislatura, el 7 d'abril de zorr, amb la missió d'elaborar el text d'una proposició de llei
de transparència i accés a la informació pública, arran de Ìa sol.licitud corresponent
adreçada a la Mesa del Parlament el dia z4.t.zo11 caracteritzada principalment pel
compromís de la pràctica totalitat de les forces polítiques amb representació
parlamentària amb la necessitat que Catalunya disposés d'una llei en aquesta matèria.
Això posava en valor un element clau per a l'èxit de la iniciativa: el consens polític.

Tanmateix, la dissolució anticipada de la Cambra mitjançant el Decret ro4f zorz, d'r
d'octubre, de convocatòria d'eleccions al Parlament de Catalunya i de la seva dissolució,
va fer decaure la iniciativa legislativa, encara que els treballs preparatoris duts a terme
per la dita Ponència van servir de valuós antecedent per als que ha hagut de dur a
terme, ja en la present X Legislatura, la Ponència creada per la Mesa del Parlament en
sessió tinguda el 5 de febrer de zor3, a sol.licitud del conjunt dels grups parlamentaris,
tot acordant que la Comissió d'Afers Institucionals nomenés la ponència en la que
tindrien representació tots els grups parlamentaris amb la finalitat de redactar una
proposició de llei de transparència i d'accés a la informació pública.

Un cop fet públic I'esborrany del text elaborat per la Ponència de data ro d'octubre de
zor3 al portal participatiu "Escó 136" del web del Parlament, aquesta Oficina Antifrau
va emetre un seguit de recomanacions i suggeriments mitjançant un document
d'aportacions, fet públic telemàticament en I'esmentat espai Escó 196, i alhora tramès a
la Ponència conjunta del Parlament, en data z4 de desembre de zor3.

Posteriorment, el resultat definitiu dels treballs de la Ponència es traduí en la
publicació en el Butlletí Oficial del Parlament núm. g4r, de 18 de juny de zor4, de la
Proposició de LIei de Transparència, accés a la informació pública i bon govern,
iniciant-se els corresponents tràmits parlamentaris per a la seva aprovació.
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En el si de la tramitació parlamentària, convé destacar especialment la fase de
compareixences d'experts davant a Comissió legislativa. L'Oficina Antifrau hi va
comparèixer en aquesta qualitat el dia z3 d'octubre de 2or4, reiterant el seu
posicionament institucional palesat en el document d'aportacions al text de la Ponència
conegut fins aquell moment.

En el BOPC n:úm.4g7, de z5 de novembre de zot4, fou publicat que la Comissió d'Afers
Institucionals, en sessió tinguda el r9 de novembre de zot4, havia nomenat Ia ponència
que havia d'elaborar l'Informe sobre la Proposició de llei de transparència, accés a la
informació pública i bon govern (tram. zoz-ooog6/ro) i les esmenes presentades pels
grups parlamentaris, d'acord amb l'article ro9.r i concordants del Reglament del
Parlament.

El rz de desembre de zor4 fou publicat al Butlletí Oficial deÌ Parlament núm. 4Sb el
Dictamen de la Comissió d'Afers Institucionals, així com les esmenes a al text de la
Proposició per a defensar al Ple.

Actuacions de seguiment

Donant compliment a l'article 3o de les NARI, I'OAC ha dut a terme les corresponents
actuacions de seguiment, consistents en valorar les modificacions introduides al llarg
de la tramitació parlamentària de Ìa iniciativa normativa, des de I'esborrany de la
Ponència, objecte de les aportacions emeses per I'OAC, fins a la LIei rglzot4 finalment
aprovada. De l'anàlisi de I'evolució del text normatiu, i tenint com a base les
aportacions referides, convé arribar a les següents consideracions i valoracions:

Artícle t. Objecte deløLleí

L'Oficina suggerí que el text de la lletra a) del primer apartat, segons la qual l'objecte de
la Llei és "garantir la transparència de I'activitat pública", hauria de ser modificat en el
sentit d'ampliar-lo a "garantir la transparència dels subjectes obligats per aquesta Llei",
atès que Ia redacció no comprèn tots aquells àmbits que integren la informació pública,
com el mateix procés de presa de decisions o la informació relativa a I'organització. La
versió final de la Llei no ha recollit aquest suggeriment i manté el text proposat.

En relació amb la lletra b) del precepte, que fa extensiu I'objecte de la llei a "regular i
garantir el dret d'accés dels ciutadans a la informació pública", l'Oficina proposava la
reformulació de l'apartat en el sentit de reflectir que I'accés a la informació pública té
una vocació tendencialment expansiva i que, per tant, ha de ser la regla general.
Aquesta proposta no ha tingut acollida en el text normatiu finalment aprovat.

Es recomanava emprar, en lloc del terme "ciutadans", l'expressió "totes les persones",
per tal de donar la amplitud que mereix la titularitat del dret d'accés, o bé,
alternativament, donar una definició autèntica i àmplia de ciutadans en I'article z. La
recomanació ha estat incorporada en la Llei, que al llarg de tot el seu articulat optar per
la substitució terminològica referida.
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En relació amb l'apartat segon del precepte, l'Oficina suggeria que seria convenient
ampliar la referència que el text proposat feia a les relacions entre les persones i I'
"Administració pública" per una noció més àmplia i que abasteixi la totalitat de
subjectes obligats per la IIei. La versió final de la Llei ha recollit aquest suggeriment, en
el sentit d'afegir, al costat del terme "Administració pública", també el de "altres
subjectes obligats".

Artícle z. Definícíons

D'acord amb el criteri exposat per l'Oficina, les definicions autèntiques que es

contenien en aquest precepte segon de la Proposició, no estaven completes, per la qual
cosa assenyalava la conveniència d'introduir altres definicions d'especial
transcendència:

Una definició d' "informació pública", que hauria d'encapçalar el llistat de definicions.
El text final de la norma ha reflectit aquest concepte en la lletra b), que defineix eÌ
terme com "la informació elaborada per l'Administració i la que aquesta té en el seu
poder com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions,
inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d'acord amb el que estableix
aquesta llei".

La recomanació relativa a què en la definició de "transparència" es substituís l'expressió
"informació relativa als seus àmbits d'actuació" per la d' "informació pública" no ha
estat rebuda.

L'OAC trobà a faltar una definició de "publicitat activa" (transparència activa), de la
qual cosa s'ha fet ressò el legislador finalment, que en la darrera definició incorpora
aquest concepte i el defineix com "el deure dels subjectes obligats de fer públics, d'ofici,
els continguts d'informació pública que determina el capítol II del títol II".

Igualment ha estat incorporada, tal i com apuntava l'Oficina, la definició de "subjectes
obligats", que abasteix tot l'àmbit subjectiu d'aplicació de la Llei, d'acord amb l'article
3, i que es concreta a Ia Llei tglzol4 en "totes les persones físiques o jurídiques
respecte de les quals aquesta llei imposa deures i obligacions".

Atès que el text final de la Llei tg/zot4 omet qualsevol referència al terme "ciutadà", la
necessitat de defìnir el terme, proposada per I'OAC com a mesura alternativa a l'ús de
l'expressió "tota persona", ha perdut la seva raó de ser, per la qual cosa hem d'entendre
estimat aquest suggeriment.

En canvi, no han estat acollides la recomanació referent a introduir la defìnició de la
noció de "persona sol.licitant", ni Ia consistent en traslladar a aquest article zn la
definició d'"alt càrrec" de I'article 4.2 de la proposició de llei.
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Artícle g. Àrnbít d.'aplícacíó

L'Oficina suggerí que el text del títol del precepte fos més complet, en el sentit, per
exemple, de referir-se a l' "àmbit subjectiu d'aplicació". La versió final de la Llei no ha
recollit aquest suggeriment i manté el text proposat.

El suggeriment relatiu a què es reformulés un primer apartat de I'article que relacionés
Ies entitats públiques que integren el concepte d'"Administració pública" perd el seu
sentit, en la mesura que a l'article zn ha estat inclosa la definició d'aquest concepte, per
la qual cosa la finalitat del suggeriment s'ha d'entendre reflectida.

Ha estat expressament recollida la recomanació d'aquesta Oficina segons la qual la
referència a les "fundacions públiques" havia de ser clarificada mitjançant Ia substitució
del terme pel de "fundacions del sector públic", en els termes de l'article gg1-2 del Codi
civil de Catalunya.

L'OAC proposà, en coherència amb el text proposat,la redacció d'un segon apartat, sota
la denominació "altres subjectes obligats", on s'incloguessin totes les activitats del
Parlament, òrgans estatutaris i organismes de control (i no només les subjectes a dret
administratiu). Amb un canvi de criteri generaÌ, podem entendre que la Llei rg/zor4
finalment ha esmenat la confusió estructural generada en la proposició, encara que
optant per una solució formal diferent a la proposada, la qual fa perdre la raó de ser del
suggeriment proposat per aquesta Oficina, alhora que estima parcialment la
recomanació d'ampliar la submissió a la Llei de totes les activitats, i no només les
subjectes a dret administratiu:

D'una banda, exclou finalment del seu àmbit d'aplicació el Parlament (DA
5a), per la qual cosa s'esmena la contradicció que existia entre el text
proposat de l'apartat 5è de l'article, que en feia aplicables els Títols II i III,
i allò que es disposava a la DA 7a, relativa a les "obligacions de
transparència del Parlament i altres institucions", que indicava que
aquests ens "han de complir com a mínim [...], les obligacions de
transparència a què es refereixen els articles 9.r, lletres a), b), c) i d); e) i
Ð; g.z; i 11.1".

(iÐ D'altra banda, els ens estatutaris i les entitats de dret públic independents
amb funcions de regulació o supervisió externa han estat traslladats al
mateix nivell que les Administracions públiques, per la qual cosa els és
aplicable la Llei tglzot4 en la seva integritat.

A judici de l'Oficina, es palesava la necessitat que la Proposta de la Ponència inclogués
de manera expressa com un altre subjecte obligat per la Llei, les fundacions i
associacions sotmeses al Codi civil de Catalunya i vinculades a partits polítics que
participin en els processos electorals l'àmbit dels quals es circumscriu a Catalunya, la
qual cosa ha estat finalment adoptada per Ia Llei rg/zor4, encara que amb un àmbit de
subjecció reduit a les obligacions de transparència activa (títol II).

(Ð
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Pel que fa a la recomanació d'incloure entre els subjectes obligats el Poder judicial, tant
en les seves tasques administratives com respecte de llur tasca jurisdiccional, el text
fÌnal de la Llei rglzor4 n'ha fet cas omís.

El suggeriment relatiu a què es reformulés un tercer apartat de I'article que relacionés
les persones privades que exerceixen funcions públiques o potestats administratives, o
presten serveis públics, o d'interès general, adjudicataris i contractistes, i les que
perceben fons o finançament públic, així com altres grups d'interès, als que la Llei
imposa, amb caràcter instrumental, determinades obligacions davant els subjectes
obligats amb els que s'hi vinculen o relacionen, perd el seu sentit, en la mesura que
passen a considerar-se subjectes obligats i que a I'article zn inclou i diferencia dels
mateixos la definició del terme "Administració pública", que d'acord amb l'apartat zn
de l'actual article 3 de Llei rg/zor4 són les que han de fer efectiu el compliment de les
obligacions establertes.

Artícle 8. Infortnacíó subjectq. al règbn de tronsporrèncío'

Ni el suggeriment pel que es proposava modificar el títol del precepte en el sentit
d'afegir el terme "activa", ni el relatiu a què el text inicial de l'apartat rr de l'article
insisteixi de forma expressa en què el deure dels subjectes obligats a fer pública la
informació (publicitat activa) ha d'operar "d'ofici" o per "pròpia iniciativa", no han
tingut acollida en el text normatiu finalment aprovat.

En canvi, ha estat de rebut el contingut addicional de publicitat activa recomanat per
aquesta Ofìcina segons el qual cal fer pública la informació l'accés a la qual sigui
sol.licitada per les persones amb major freqüència en exercici de llur dret d'accés a la
informació pública (nova lletra m) de I'art. 8.r).

Ar tíele 9. Infortnø,cíô íns títucíonø,l í or g anít z øtíu a

Pel que fa a la recomanació d'introduir entre les informacions a publicar la relativa als
"estatuts o normativa reguladora de qualssevol dels ens que integren l'àmbit d'aplicació
subjectiva de la Proposició" i la "normativa que sigui d'aplicació en cada cas, d'acord
amb les funcions i serveis assumits", la versió finalment aprovada de la norma ha optat
per no recollir aquesta informació.

Tanmateix sí que ha estat acollida, en la lletra e) d'aquest article 9.r de la Llei, Ia
proposta de l'Oficina (encara que fou emesa en relació amb l'article rr del text proposat
per la Ponència), d'incloure, entre els continguts a publicar, la pubÌicitat de
convocatòries i dels resultats dels processos de selecció i promoció d'empleats públics.

Artícle t o. Infortnø,eíó de relleuàncía jurídíco

S'ha d'entendre estimada la recomanació de I'OAC de publicar aquells documents que
hagin de ser sotmesos a un període d'informació pública durant la seva tramitació i el
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contingut íntegre dels textos dels avantprojectes de lleis i dels projectes de reglaments
en tràmit: la nova lletra d) de l'apartat rr de l'article preveu, de forma àmplia i genèrica,
la publicació de "[]es memòries i els documents justificatius de la tramitació dels
projectes o avantprojectes normatius, els diversos textos de les disposicions i la relació i
valoració dels documents originats pels procediments d'informació pública i
participació ciutadana i per la intervenció dels grups d'interès, si escau".

Artícle tt. Trornspolrèncìa en ls. gestíó econòtníca ì pressupostària í en Ia
patrbnoníøI

La nova lletra c) de I'apartat rr de l'article assumeix entre relació d'informacions a

publicar, Ia relativa als comptes anuals de qualssevol dels ens que integren l'àmbit
d'aplicació subjectiva del text legal, així com els informes de fiscalització emesos per
òrgans de control o d'intervenció i informes d'auditoria de comptes, tal i com va
proposar aquesta Oficina.

Artícle tg. TranspøLrèncía enla contrø.cto,cíó públíca

La versió final de la Llei tg/zor4 ha acollit dues essencials recomanacions de I'OAC pel
que fa a continguts a publicar de forma activa, relatius a les "resolucions dels recursos
especials, de les qüestions de nul.litat i de les resolucions judicials definitives en
matèria de contractaci1", i també als "actes de desistiment, renúncia i resolució de
contractes" (lletra i) de I'apartat rr de l'article 13).

Artícle tg. Concepte dïnfortno,cíô públìco'

Encara que bona part de Ìa definició del concepte ha estat traslladada a l'article z de la
Llei tglzot4, seguint la recomanació de I'OAC al respecte, com s'ha dit, convé precisar
que la definició en el text aprovat no ha estat esmenada en el sentit que suggeria
l'Oficina, en la mesura que segueix sent tautològica, per emprar el mateix terme d'
"informació" en la pròpia definició, sense que es faci cap al'lusió a "documents, dades o
continguts", com es proposava.

Tampoc ha estat seguida pel legislador la recomanació, en seu de tècnica legislativa,
consistent en afegir un nou apartat en I'article on es relacionessin les exclusions al
concepte d'informació pública, en el seu cas, que segueixen constant, per tant, en
l'article z9 de la Llei finalment aprovada, a mode de causes d'inadmissió.

Artícle zo. Príncípís generals

En aquest precepte no ha estat acollida I'opinió de l'Oficina en referència a la necessària
exigència de rang legal que, al nostre parer, hauria de tenir la remissió als efectes
d'establir causes de denegació o restricció del dret d'accés, en coherència amb el
mandat general establert a l'article 7.2 de la Llei.
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La conveniència apuntada per aquesta Oficina de preveure que les limitacions o
restriccions, amb caràcter general, responguin a una necessitat d'interès públic, a més
d'haver de ser proporcionals a la fìnalitat que es protegeixi en cada cas, ha d'entendre's
estimada per les noves prescripcions contingudes als apartats zn i 3r de l'article, que
per a l'aplicació de les limitacions legals al dret d'accés requereixen ser "aplicades
d'acord amb llur finalitat, tenint en compte les circumstàncies de cada cas concret" i ser
interpretades "sempre restrictivament en benefici d'aquest dret", sense que es puguin
ampliar per analogia. Alhora, en Ìa seva aplicació no es disposa de potestat discrecional,
i cal indicar en cada cas els motius que ho justifiquen: "[e]n la motivació cal explicitar el
límit que s'aplica i raonar degudament les causes que en fonamenten l'aplicació".

Artícle zt. Lfiníts aI dret d'aecés

Amb caràcter general, des de I'Ofìcina Antifrau es recomanava que la llista de
limitacions havia de ser tancada o numerus clausus, atès que el text proposat semblava
deixar-la oberta a altres possibles supòsits, en contenir una referència a interessos
(públics o privats) "protegits expressament per la llei" (art. zr.r h), i a informació que
"tingui la condició de protegida, si així ho preveu expressament una norma amb rang
de llei" (art. zr.z). Aquesta inseguretat jurídica ha estat eliminada parcialment, en
desaparèixer de la Llei rglzor4 la lletra h) de l'article 2L.L. Tanmateix, però, es manté el
segon apartat de I'article, segons el qual "[e]l dret d'accés a la informació pública també
pot ésser denegat o restringit si la informació té la condició de protegida i així ho
estableix expressament una norma amb rang de llei".

No ha esta acollida, en canvi, la proposta formulada en el sentit de restringir la
limitació del secret o confidencialitat en els procediments tramitats (lletra c) de
l'apartat r), només a la presa de decisions de naturalesa política -i mentre encara no
s'hagi adoptat la decisió-. El text finalment aprovat manté, doncs, la referència a
"procediments tramitats per l'Administració pública".

Tampoc no ha tingut reflex en la versió final de la Llei els comentaris fets en relació
amb les lletres e) i Ð de l'apartat r de I'article, que propugnaven la seva eliminació en la
mesura que l'ordenament jurídic -constitucional i legal- ja tutela els drets dels
menors i el dret a la intimitat, entre d'altres.

Artíele zg. Þ.oteccíó deles d.ades personals especíahnentprotegídes

Davant el suggeriment emès per aquesta Oficina amb la finalitat d'identificar aquestes
dades amb les dades sensibles, tot emprant la terminologia pròpia de I'article 7 de la
Llei Orgànica tg/rggg, la Llei tglzot4 opta per canviar el terme "dades íntimes"
emprat a la proposta de la Ponència, pel de "dades personals especialment protegides".

Segueix mancant en la versió final de la Llei una referència expressa, a part del
consentiment escrit, a I'altra causa que, d'acord amb la LOPD, permet l'accés a dades
sensibles: la previsió en una norma amb rang de llei.
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Per la seva banda, es manté la càrrega sobre la persona sol.licitant, i no sobre els
subjectes obligats, com propugnava I'OAC, d'haver d'aportar acreditació del
consentiment exprés de la persona titular de les dades especialment protegides, en el
seu cas, juntament amb la seva sol.licitud d'accés, la qual cosa, a la pràctica, resulta de
molt difícil o impossible compliment.

Artícle 24. Proteccíô d.e d.ades persons.Is

Tampoc no ha sorgit efecte en la versió de Ia LIei promulgada la recomanació de
l'Oficina de refondre aquest precepte amb el contingut de l'article z3 anterior, en la
mesura que ambdós venen a completar les limitacions relatives a la protecció de la
intimitat i al règim de dades de caràcter personal, per la qual cosa es mantenen ambdós
preceptes, de forma autònoma.

Artícle zg. Accé,s pø:rcío,l

No ha tingut acollida la recomanació de substituir el terme "documentació" pel d'
"informació", de major amplitud.

Des de l'Oficina es proposava a més eliminar les causes de denegació d'accés parcial
relatives a la desproporció pel volum excessiu de la informació requerida i a raó de la
seva complexitat. El legislador ha acollit el suggeriment i, de fet, ha procedit a eliminar
totes les causes de denegació de l'accés parcial que preveia el text de la Ponència, alhora
que ha introduTt una nova previsió en l'apartat segon de I'article, segons la qual, si
l'accés parcial dificultés la comprensió de la informació, el sol.licitant podrà demanar
audiència per aclarir-ne la interpretació.

Tanmateix, no es fa cap referència a les tècniques disponibles per a dur a terme I'accés
parcial (procediments de dissociació de dades -art. g Ð LO LSlLggg-, o
d'anonimització), ni tampoc es preveu donar tràmit d'audiència, en qualsevol cas, a la
persona interessada, davant la possibilitat que I'accés parcial no satisfaci llur interès en
l'accés, tal i com apuntava I'OAC en les seves aportacions.

Artícle 26. RequísÍts de les sol.Iícíruds dlnfonnø,eíópúblícø,

Cap dels dos suggeriments formulats per I'OAC en relació amb aquest precepte ha
tingut acollida en la Llei rglzor4: davant la conveniència plantejada de valorar incloure
l'opció del sol'licitant de no identificar-se -a la llum del reconeixement per I'art. 4.2 del
Conveni del Consell d'Europa del possible dret dels sol.licitants d'informació a
mantenir llur anonimat-,la Llei ha optat finalment per no incloure aquesta alternativa;
tampoc no ha modificat la consideració com a requisit de la sol.licitud la indicació d'un
format o suport preferent per a l'accés, que a parer d'aquesta Oficina hauria de tractar-
se d'un contingut potestatiu.
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Artìcle 27. Presentocíó deles sol.lícituds

Ha estat esmenat, en la versió final de Ia Llei, I'error consistent en preveure, l'apartat
tercer de l'article, dues opcions pel que fa l'òrgan al que adreçar les sol.licituds, atès que
contemplava encara l'opció de presentar sol'licituds a les desaparegudes "oficines
responsables".

En canvi, el legislador no s'ha replantejat eliminar la càrrega imposada a la persona
sol.licitant d'haver de conèixer quina entitat o òrgan posseeix la informació, per la qual
cosa no ha estat suprimit el deure d'haver de presentar les sol.licituds d'informació
davant de I'òrgan que la disposi.

Artíele 28. Sol-Iícituds oltnb contíngut bnprecís

Tant el títol com el redactat de l'article segueixen sense fer referència concreta a què el
seu objecte és, en puritat, el de regular I'esmena de la sol.licitud, d'acord amb allò que
en dret administratiu general estableix I'art. 7r de Llei go/92.

Tampoc has estat seguides les propostes d'aquesta Oficina segons les quals l'objecte del
precepte hauria de ser ampliat, en coherència, a qualsevol defecte que pugui presentar
el contingut de la sol.licitud, i no només el relatiu a la imprecisió o generalitat amb què
es formuli, i el desistiment hauria de revestir la forma de resolució expressa en aquest
sentit, d'acord amb l'art. TrLleigol92.

Artícle z g. Inadrnís síó de sol.Iícituds

D'acord amb les al.legacions manifestades en relació amb l'article 19 de la Llei
(concepte d'informació pública), I'OAC havia suggerit fer-hi constar en el seu contingut
les exclusions del propi concepte. Com ja s'ha dit, el legislador, però, ha optat per fer-ne
referència en I'article 29, a mode de causes d'inadmissió de les sol.licituds. Tret
d'aquesta diferència formal en la ubicació d'aquest contingut normatiu, I'OAC ja va
considerar procedent atribuir el significat de causes d'inadmissió als supòsits que
haurien d'entendre exclosos del propi concepte d'informació pública, això és, als
documents inacabats (en curs d'elaboració), com serien esborranys sense forma de
document (primer incís de l'art. z9.r a), i als documents "a demanda", és a dir, relatius
a informació que s'hauria d'elaborar expressament per al peticionari (art. 29.2) -
consultes jurídiques o peticions d'informes o dictàmens-.

En canvi, I'OAC va mostrar el seu desacord amb què es contemplés com a causa
d'exclusió d'informació pública el concepte jurídic indeterminat consistent en una
"tasca complexa d'elaboració o reelaboració" per a obtenir el resultat informatiu que es

demana (art. z9.r b), tant per l'ambigüitat i vaguetat del terme, com perquè en cap cas
una tasca excessiva o desproporcionada no pot ser concebuda com a excloent de
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I'objecte del dret d'accés. Aquesta "tasca" es manté, tot i així, a la Llei tgf zot4, com una
de les causes que justifiquen la inadmissió.

Tampoc no ha estat acollit el suggeriment de l'Oficina d'eliminar com a causa
d'inadmissió els informes i documents preparatoris (u.gr., informes interns, actes de
reunions, comunicacions internes, notes preparatòries...), amb fonament en què el fet
que aquesta documentació tingui caràcter d'auxiliar o preparatòria, és a dir, que no
impliqui una presa de decisió defìnitiva o I'exercici d'una funció o activitat pública, no
Ia pot excloure per se del dret, perquè pot tenir rellevància pública i resultar
determinant pel coneixement del procés de presa de decisió, causa d'inadmissió que
sembla mantenir-se a I'art. zg.t a).

En canvi, ha estat suprimida, seguint les recomanacions de I'OAC, la primera causa
d'inadmissió que es contemplava al text normatiu proposat per Ia Ponència, a I'art. z9.r
a) ("informació exclosa del dret d'accés"), que es referia explícitament als límits del dret
d'accés, previstos als arts. 2L a 24, tal i com disposava l'apartat 4rt de l'article en
vincular aquesta causa d'inadmissió a Ìes "limitacions" del dret d'accés i que també ha
estat suprimit. En efecte, l'aplicació de les limitacions en cap cas pot legitimar a
inadmetre una sol.licitud, sinó que, en el seu cas, podria motivar la denegació (total o
parcial) de la sol'licitud.

Igualment ha estat acollida la proposta de supressió de la segona causa d'inadmissió
proposada per la Ponència, la relativa a què les sol.licituds "es dirigeixin a un òrgan o
entitat [...] que no disposi de la informació", atès que en virtut dels principis
d'antiformalisme, d'interoperarivitat entre òrgans i administracions i de finestra única,
així com en respecte a la legislació general de dret públic, relativa a la presentació de
sol.licituds, aquesta Oficina no entenia adequat a la legalitat negar l'admissió d'una
sol.licitud pel mer fet de presentar-la a un òrgan diferent d'aquell que posseeix la
informació que s'està demanant.

També han estat objecte de supressió, a la versió final de la Llei rgf zor4, tant la tercera
causa d'inadmissió proposada per la Ponència, que es referia a sol.licituds abusives per
ser irraonables o repetitives (supressió que havia estat defensada per I'OAC, atesa la
generalitat i ambigüitat de la redacció), com la quarta causa d'inadmissió, consistent en
què la petició fos formulada "en termes excessivament genèrics" (atès que, com ha
vingut defensant aquesta Oficina, en aquests casos és aplicable allò establert a I'art. z8
del text normatiu proposat: cal que l'autoritat envü un requeriment d'esmena).

Aquesta Oficina es reitera en què el termini de tres mesos per a fer pública activament
la informació sol.licitada, com a causa d'inadmissió a què es refereix la lletra c) (en el
text anterior de la Ponència, lletra g), és un termini excessiu -no és raonable que superi
el termini d'un mes previst per resoldre les sol.licituds d'accés-, per la qual cosa
aquesta publicitat hauria de ser ja efectiva o immediata al moment de resoldre la
sol.licitud. El legislador, fìnalment, no s'ha fet ressò de la nostra opinió i ha mantingut
aquest termini trimestral.

Tampoc no ha estat recollit el suggeriment de I'OAC segons el qual es proposava que el
precepte deixés palesa la necessitat que la inadmissió es reculli en I'oportuna resolució.
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Artícle go. Deríuo'cíô de les sol.Iicütuds

La Llei tg/zot4 ha eliminat efectivament la menció a "oficina responsable" en l'apartat
rr de I'article, atès que aquestes unitats havien estat excloses del text normatiu
finalment proposat per la Ponència (art. g8).

Igualment ha estat acollida, en virtut de les raons i principis d'actuació i organització
pública exposats en comentar I'article z9 anterior, la recomanació de suprimir la
segona de les opcions consignades a la versió proposada per la Ponència de I'apartat zn
de l'article: d'acord amb el criteri manifestat per I'OAC, els subjectes obligats, amb
independència de si pertanyen a la mateixa o a diferents persones juridicopúbliques,
han de tenir el deure de traslladar-se (derivar-se) entre ells, en tot cas, les sol.licituds
rebudes, preferentment per via electrònica.

En qualsevol cas,la Llei rglzot4 ha recollit en el seu text definitiu el suggeriment emès
per aquesta Ofìcina segon els qual, entenia convenient preveure expressament que
d'aquests trasllats, l'ens o òrgan remitent n'informés al sol.licitant de la informació, la
qual cosa és expressament prevista per la Llei.

Artícle gt. Afectacíó de drets o ínteressos de tercers

Ha estat acollida parcialment I'opinió de I'OAC relativa a què el trasllat de la sol.licitud
a tercers amb indicació de la identitat del sol.licitant podria oposar-se a la possibilitat
de reconèixer un eventual anonimat en les sol.licituds i, en qualsevol cas, representar
un perjudici pel que fa a la protecció de dades personals. La Llei tg/zor4 finalment ha
introduït, fent-se ressò d'aquesta problemàtica, la referència a què, en el trasllat de la
sol.licitud, "no és obligatori revelar la identitat del sol.licitant" (art. 31.2). Igualment és
de valorar que el nou apartat 4rt prevegi que "[s]'ha d'informar el sol.licitant del trasllat
de la sol.licitud a tercers i de la suspensió del termini per a dictar resolució fins que
s'hagin rebut les al.legacions o hagi transcorregut el termini per a presentar-les."

Artícle gz. Cornpetèncía p er a resoldre

Al respecte, I'OAC va entendre aconsellable atribuir la competència per resoldre
sol.licituds d'accés a documentació activa als òrgans administratius de major rang
jeràrquic distints als alts càrrecs i òrgans superiors -en quins casos la competència per
resoldre ha de correspondre a la persona titular del Departament corresponent-,
mentre que en el cas que la informació pública sol'licitada es refereixi a documents
inactius o històrics, l'òrgan competent per a resoldre les sol.licituds d'accés i I'arxiu que
conservi la documentació, haurien de ser coincidents.

Tanmateix, però, el text definitiu de l'article a la Llei Lgl2or4 roman redactat en els
mateixos termes que els proposats inicialment per la Ponència, per Ia qual cosa cal
concloure que les recomanacions i suggeriments emesos per aquesta Oficina en relació
a la concreció i modificació d'alguns dels aspectes que determinen la competència per a
resoldre, no han tingut finalment acollida.
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Tampoc ha estat esmenada la concreta deficiència apuntada per l'Oficina en el redactat
normatiu (actual lletra c) de la Llei rglzot4) en l'ús de I'expressió "fundacions
públiques", que hauria de dir "fundacions del sector públic", en coherència amb la
terminologia emprada en el Codi Civil de Catalunya.

Artícle gg. Tertníníper resoldre

La recomanació d'aquesta Oficina consistent en què el termini per resoldre i notificar ìa
resolució hauria de comptar-se a partir de I'endemà de l'entrada de la sol.licitud en el
registre de l'òrgan competent per resoldre, d'acord amb el que disposa la normativa de
règim general (art.4z.g b) Llei So/tgg2), no ha estat recollida a la versió de la Llei
aprovada per Parlament. Tampoc ho ha estat la modificació que es proposava dels
motius de pròrroga consignats al segon paràgraf de I'apartat primer de l'article, que
hem entès que haurien de venir referits no tant al "volum" o a la "complexitat de Ìa
informació", sinó més aviat a les difÌcultats que pot comportar la tasca d'obtenció de la
informació sol.licitada.

Artícle 94. Resolucíó

El legislador català no ha tingut en compte els criteris d'eficàcia, eficiència i
simplificació administrativa esgrimits per I'OAC com a fonament de I'exigència
proposada, de lliurament immediat de la informació quan el sentit de la resolució
expressa hagi estat estimatori.

En canvi, en la redacció final de l'apartat tercer de l'article sí ha estat modificada la
previsió que s'havia proposat inicialment per la Ponència referent a què, en els casos
d'oposició de tercers, l'accés quedava subjecte a condició suspensiva fins a la fermesa
en via administrativa de la resolució estimatòria, la qual cosa no s'avenia amb l'article
zz.z de la Uei rgf 2oLg, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, que amb caràcter bàsic preveu la condició suspensiva fins la
fermesa en via judicial. Es tracta aquesta modificació, però, d'una estimació parcial dels
nostres suggeriments, atès que no ofereix plena coherència amb la normativa estatal
bàsica, en el moment que la nova versió defÌnitiva del precepte condiciona I'accés
efectiu en aquests casos a què, o bé hagi "transcorregut el termini per a interposar
recurs contenciós administratiu sense que s'hagi formalitzat o, en cas que s'hagi
presentat aquest recurs, si no s'ha acompanyat de petició de mesures cautelars de
suspensió o s'ha resolt aquest incident mantenint I'executivitat de l'acte administratiu",
solució aquesta que tampoc ve a ser, doncs, respectuosa amb la prescrita a la llei bàsica.

Segueix sense preveure's expressament en aquest article que, entre els continguts o
sentits que poden tenir les resolucions motivades, la resolució pot inadmetre Ia
sol.licitud, d'acord amb l'article z9 anterior, resolució que, a més, caldria fer constar
expressament que ha de ser motivada, a l'apartat 4rt de l'article.
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A l'apartat Sè de I'article, ha estat corregit I'error material en l'ús de la paraula
"motivació" de la darrera frase, que ha estat oportunament substituit pel de "resolució".

La Llei tgfzot4, però, segueix sense determinar expressament si la resolució
administrativa esgota o no la via administrativa, la qual cosa genera incertesa i manca
de seguretat jurídica, a més d'una possible interpretació contrària a la norma estatal
bàsica.

Per la seva banda, I'apartat 7è de l'article segueix sense completar el text del precepte
en el sentit proposat per I'OAC, d'exigir que la notificació indiqui, a més, tota la
informació relativa al peu de recurs, és a dir, especificació dels òrgans on interposar els
recursos i reclamacions possibles, així com els terminis legals previstos a l'efecte.

Ar tícle 95. Silenc í o,dtnínís tr o,tíu

En contra del parer manifestat per aquesta Oficina, el precepte manté la remissió al
termini establert per l'article 36 als efectes d'obtenir accés efectiu posteriorment a la
producció del silenci positiu.

Artícle 96. Accés a la ínfortnc,cíó

Atès que la Ponència proposava un nou termini de 3o dies per a fer efectiu l'accés un
cop s'hagi dictat resolució estimatòria, I'OAC entengué convenient aplicar aquest nou
termini tan sols als supòsits d'estimació per silenci, alhora que escurçår el termini,
suggeriment que no ha estat recollit en el text aprovat, que manté els trenta dies
inicialment previstos a aquest efecte, per a qualsevol sol.licitud d'accés.

En relació a la modificació del format d'accés, I'OAC feia al.lusió al problema que
suscitava especialment la tercera de les causes de modificació previstes (lletra c) de
l'apartat segon de I'article), la referent a què el subjecte obligat consideri raonable
utilitzar un format diferent al sol.licitat per l'interessat, encara que també es prevegi la
necessitat de justificar la decisió, la qual cosa implica un excessiu marge de
discrecionalitat. El text aprovat manté la previsió, sense concretar quines causes
podrien fonamentar aquesta raonabilitat.

Artícle 57. Gr o.tuitø,t í eontr aprestacÍons

Cap dels suggeriments formulats no ha tingut acollida en el text finalment aprovat: ni
s'ha aclarit al primer apartat, que el principi de gratuïtat en l'accés s'ha de garantir de
forma genèrica, en tot cas i sense major concreció, ni s'ha substituit en el segon apartat
el terme "contraprestació" per un altre (com ara el d' "exacció" o "taxa"), amb la
finalitat de dissociar-lo de la idea d'ànim de lucre que es desprèn del primer.
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Artícle gg. Cotníssìó de GoLrølntía d.el Dret d.Accés alo Infortnacíó públíca

Una de les deficiències que va apuntar I'OAC consistí en què la interposició de la
reclamació davant la Comissió quedava restringida tan sols a les decisions sobre el dret
d'accés a informació preses per I Administració de la Generalitat i dels ens locals de
Catalunya. En canvi, la redacció de l'actual art. 39.1 de la Llei tglzot4 amplia l'esfera
de la reclamació qualssevol "resolucions expresses o presumptes" en Ia matèria, per
tant, de qualssevol dels subjectes obligats.

L'Oficina també va posar de relleu la important incongruència que, per a determinar la
naturalesa jurídica pròpia de la reclamació, comporta el reconeixement del caràcter
potestatiu de la reclamació i, alhora, un doble objecte recurrible -resolucions d'accés
com també les resolucions dels eventuals recursos de reposició contra les primeres-,
incongruència que l'Oficina entengué havia de ser necessàriament esmenada, atesa la
inseguretat jurídica que genera, tenint en compte que la Llei tg/2o14, com s'ha dit,
tampoc es pronuncia sobre si les resolucions d'accés esgoten o no la via administrativa i
que, en qualsevol dels casos, una reclamació especial com aquí és la regulada hauria de
ser substitutòria d'un recurs ordinari com és el de reposició, i no conviure-hi. Aquestes
rellevants incerteses, i la problemàtica jurídica que s'esdevé, no han estat esmenades
pel legislador en aprovar la Llei 1912or4.

D'altra banda, I'OAC també havia constatat que la iniciativa legislativa ometia tota
referència a les funcions que ha de tenir atribuides la Comissió, tenint en compte que
llur fìnalitat s'establia de forma àmplia i genèrica, encara que ambigua, en la de "vetllar
pel compliment i garanties del dret d'accés". La redacció final de la Llei ha optat per
reduir les possibles funcions de la Comissió a només una: la resolució de les
reclamacions en matèria de dret d'accés, sense que se li atribueixin d'altres de
rellevants en matèria de transparència, seguint els passos de la Llei estatal bàsica
Lgf 2or1, com és la relativa a vetllar pel compliment de les obligacions de transparència
activa, la de promoure I'exercici del dret d'accés, o la d'avaluar la pròpia aplicació de la
Llei -que la Llei rg/zor4 atribueix al Síndic de Greuges-. Amb aquesta solució
monofuncional, pot considerar-se estimat el suggeriment de I'OAC, referent a la
necessitat de concretar les funcions de I'organisme, al marge de les valoracions que
puguin inferir-se d'aquesta reducció funcional operada finalment pel legislador.

Artícle 40. Com;posíeíô í desígnaeíó

A mode de consideració essencial, I'Oficina feu especial esment a les dificultats que per
a la consecució de la finalitat pròpia de la Comissió podia comportar la seva
composició, inicialment prevista amb cinc membres que actuarien en representació de
I'Administració de la Generalitat, dels ens locals, del Síndic de Greuges, de I'Oficina
Antifrau, i de I Autoritat- Catalana de Protecció de dades, respectivament, composició
que determinava una situació de risc, per resultar compromesa llur imparcialitat o
objectivitat, atès que s'hi integraven dos representants de la pròpia Administració, que
en moltes ocasions serà principalment el subjecte obligat objecte d'examen o control i,
alhora, s'hi troba representada, per un membre, l'Autoritat Catalana de Protecció de
Dades, que té precisament reconegudes per llei funcions relatives a la protecció de les
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dades personals en el sector públic que, com sabem, constitueixen un dels principals
interessos que poden operar com a limitacions a l'exercici del dret d'accés a la
informació pública. Aquest eventual i potencial conflicte d'interessos i la manca
d'imparcialitat referida han estat corregits finalment en el text normatiu aprovat, en la
mesura que l'article 4o de Ìa Llei rg/zot4 integra en la Comissió entre 3 i 5 membres
que actuaran en nom i representació propis, amb la condició de'Juristes especialistes
en dret públic i tècnics en matèria d'arxius o gestió documental".

Igualment l'article aclareix així la matèria en què els professionals designats han de ser
experts, corregint així les imprecisions contingudes en la iniciativa normativa, encara
que continua essent imprecisa la forma d'acreditació aquesta experiència o
coneixements.

Artícle 4t. Or g anítza.cíó í funcíonannent

Encara que la independència orgànica i funcional de la Comissió s'afirma en dos
moments de la norma (art. Sg.2 i 4r.r), I'OAC ja va manifestar que difícilment podia
concebre's d'aquesta manera un òrgan creat ad hoc amb plena adscripció a un
departament de Ia Generalitat, tal i com prescriu el citat art. 4r.r. Els motius esgrimits,
que posarien en risc I'efectiva independència, continuen però en el text finalment
aprovat de la norma.

L'apartat segon de l'article 4r manté la remissió en bloc a la regulació de la composició,
organització i funcionament de la Comissió per una norma reglamentària del Govern,
mentre que el parer d'aquesta Oficina havia consistit en entendre que la Llei tglzot4
hauria d'haver confiat a la pròpia Comissió, amb personalitat jurídica i en virtut de la
capacitat d'autoorganització, la concreció de la seva organització i funcionament
mitjançant un reglament interior, el qual s'hauria d'haver fet públic.

Artícle 42. Proeedilnent de reclø¡no.cíó

Pels mateixos arguments exposats en relació amb l'article 99, en l'article 42,I'OAC
entengué que caldria suprimir la referència a la "desestimació del recurs de reposició",
que, en coherència amb la solució fìnal apuntada, no ha estat eliminada pel legislador.

Tampoc ha estat acollida finalment la recomanació d'aquesta Oficina relativa a què la
reclamació hauria d'obeir, en puritat, a un procediment ordinari resolutori, de tal
forma que la possibilitat de mediació hauria de regular-se, en el seu cas, com un procés
de solució de conflicte a part, i que hauria de distingir-se, per tant, de la reclamació
strícto sensu, atès que són mútuament excloents i, per tant, solucions alternatives.
Tanmateix, l'Oficina manifestà que la via de la mediació no té precedents en dret
comparat i no té en compte la desigualtat entre les parts implicades, essent la seva
previsió motivadora d'una complexitat procedimental incompatible amb els valors
informatius, raons, totes elles, que desaconsellen la seva adopció. Aquestes arguments i
manifestacions no han estat acollits pel legislador, mantenint en essència, la Llei
tgf zot4,la mateixa dinàmica procedimental proposada per la Ponència.
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Artícle ¿¿. P.úlícíto,t de les resolueions i tnetnòrio. de lo Cotníssíó

Recollint l'exprés suggeriment emès per aquesta Ofìcina, el nou art. 44 de la Llei
tglzot4 preveu que, a més del deure de notificar a les persones interessades Ia
resolució de reclamació, el deure de la Comissió de fer públiques la totalitat de les
esmentades resolucions dictades.

En relació amb la memòria, I'OAC, atès que la Comissió és adscrita a un Departament
de la Generalitat, es qüestionava la justificació de preveure el deure de la Comissió de
presentar la seva memòria anual davant del Parlament, previsió legal que es manté.

En canvi, si ha estat acollida la proposta de I'Oficina Antifrau de preveure un
"organisme avaluador", que la Llei regula al seu Títol VIII, al que també la Comissió ha
de presentar la seva memòria anual.

Dísposícíó Addícíono/- cìnqueno. Règùn específie del Poirlannent de
Catølunya

Atesa la nova previsió d'aquesta DA 5a, les aportacions fetes per I'OAC en relació amb
la DA 7a del text proposat per la Ponència parlamentària, relativa a I' "Ampliació de les
obligacions de transparència del Parlament i altres institucions", perden el seu sentit.

Consíderacfons finøls. Coherèncía de Ia ínícío:tíua annb lø uígent
¡torrnc,tíu a sobr e orxius í do cutnent s.

Al seu escrit d'aportacions, l'Oficina va constatar que tant la vigent Llei ro/zoor,
d'arxius i documents, com el text proposat per la Ponència, presentaven identitat
objectiva i subjectiva. Concretament, es posava de manifest que la Llei ro/zoo1, que
dedica el seu Títol IV a "l'accés als documents", tot disciplinant, encara de que forma
incompleta, diversos aspectes propis de qualsevol règim d'accés a la informació pública
que, per tant, esdevenen incompatibles amb una llei de transparència i accés a la
informació pública com és la Llei rg/zor4. En resum, I'OAC en proposava la seva
derogació (tret de l'art. 36, respecte del qual apuntàvem a què el legislador podria
considerar l'oportunitat de mantenir-ne el contingut però detraient-lo de la Llei
rofzoot i portantlo a la llei de transparència com a restricció de Ia vigència en
I'aplicació de les limitacions al dret d'accés).

La Disposició derogatòria de la Llei rylzor4 ha vingut a estimar parcialment les
recomanacions de I'OAC en decidir, a la lletra b) del seu apartat primer, derogar: els
articles r9.z (segona -emissió d'informe potestatiu sobre reclamacions en matèria
d'accés- i tercera -informe preceptiu sobre derogacions singulars de la normativa-),
84.L,2 i 3 (reconeixement del dret d'accés, limitacions i derogacions singulars) i gS. r i
3 (previsions procedimentals per a l'exercici del dret d'accés) de la Llei ro/zoor.
Igualment la Disposició derogatòria, al seu apartat 2n, prescriu que es tindrà per
derogada qualsevol previsió continguda en normes d'igual o inferior rang que s'oposin
al que estableix la Llei Lgf 2or4,la qual cosa esdevé de rellevant importància pel que fa
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a la derogació de les previsions contingudes al Decret r3/zoo8 que siguin contràries a

la nova Llei de transparència.

Per tant, es mantenen vigents les funcions de la CNAATD en la promoció del dret
d'accés (art. 19.2 primera) i les pseudoregulatòries (art. g+.+LIei tof zoor), així com la
regulació de l'accés parcial (art. gS.2) i les limitacions temporals de les exclusions del
dret d'accés (art. g6)

Conclusions

Quantitativament, de les 88 al.legacions o suggeriments fets per l'Ofìcina Antifrau, 39
han estat acollides en la versió finalment aprovada de Ia Llei, encara que convé precisar
que, en 5 d'elles, pot entendre's que la seva estimació ha estat assumida pel text
normatiu de forma parcial. Les 49 restants han estat desestimades explícitament o
tàcita.

Qualitativament, convé destacar que, entre les recomanacions acollides, de manera
total o parcial, fìguren, al costat de moltes de mer caire formal o tecnicojurídic,
d'escassa substantivitat, algunes de destacada transcendència, com ara són:

(i) la inclusió de les fundacions i associacions sotmeses al Codi civil de
Catalunya i vinculades a partits polítics expressa com a subjecte obligat;

(iÐ la incorporació de continguts addicionals de publicitat activa d'essencial
importància: la informació l'accés a la qual sigui sol.licitada per les persones
amb major freqüència, la publicitat de convocatòries i dels resultats dels
processos de selecció i promoció d'empleats públics; les memòries i els
documents justificatius de la tramitació dels projectes o avanþrojectes
normatius, els diversos textos de les disposicions i la relació i valoració dels
documents originats pels procediments d'informació pública i participació
ciutadana i per la intervenció dels grups d'interès, si escau; els comptes
anuals i informes de fiscalització emesos per òrgans de control o
d'intervenció i informes d'auditoria de comptes; les resolucions dels
recursos especials, les qüestions de nul.litat i de les resolucions judicials
definitives en matèria de contractació, i els actes de desistiment, renúncia i
resolució de contractes;

(iiÐ la supressió de totes les causes de denegació de I'accés parcial que preveia el
text de la Ponència;

(iv) la supressió de diverses causes d'inadmissió: "informació exclosa del dret
d'accés" -que incomprensiblement es vinculava a les limitacions del dret
d'accés-; la destinació de sol.licituds a un "òrgan o entitat que no disposi de
la informació"; la referida a sol.licituds "abusives per ser irraonables o
repetitives"; o les peticions formulades "en termes excessivament genèrics";
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(v) l'ampÌiació de l'esfera subjectiva de la reclamació especial, a qualssevol
"resolucions expresses o presumptes" en la matèria, per tant, de qualssevol
dels subjectes obligats;

(vi) la correcció de l'eventual i potencial conflicte d'interessos i la manca
d'imparcialitat en els membres que es proposaven com a integrants de la
Comissió de garantia del dret d'accés, atès que representaven interessos de
les Administracions,la qual cosa s'esmena preveient que els membres (entre
S i S) actuaran en nom i representació propis, amb la condició de juristes
especialistes en dret públic i tècnics en matèria d'arxius o gestió
documental;

(viÐ el reconeixement del deure de la Comissió de fer públiques Ia totalitat de les
esmentades resolucions dictades; o

(viiÐ l'esforç per tal de compatibilitzar Ia nova Llei amb la legislació vigent en
matèria d'arxius i documents, assolir una major coherència en I'ordenament
jurídic.

Nogensmenys hem d'assumir el rebuig d'algunes recomanacions o suggeriments que
des de I'OAC seguim considerant que haurien d'haver estat acollits per la seva
destacada trascendència jurídica, sense que la manca d'acollida no desvirtui, doncs, els
fonaments el nostre parer. Ens referim, en essència, a aspectes relìevants com són: (i)
les respectives inclusions dels poders Judicial i Legislatiu en l'àmbit d'aplicació comú
de Ia Llei rglzot4; (ii) la manca de restricció de la limitació del secret o confidencialitat
en els procediments tramitats només a la presa de decisions de naturalesa política, i no
administratius; (iii) la manca de previsió de possibles sol.licituds anònimes; (iv) la
imposició al sol.licitant de càrregues administratives excessives, com el deure d'aportar
el consentiment de l'eventual titular de dades íntimes, o el d'haver de conèixer I'òrgan
posseidor de la informació; (v) el manteniment del supòsit d' "informes i documents
preparatoris" o del concepte indeterminat de "tasca complexa d'elaboració o
reelaboració" com a causes d'inadmissió de les sol.licituds d'accés; (vi) el manteniment
en qualsevol cas, d'un període extra de 3o dies per a facilitar I'accés efectiu a
informacions posterior a l'estimació de la sol.licitud; (vii) la convivència redundant i
incoherent de dos sistemes d'impugnació potestatius en via administrativa, contra les
resolucions d'accés -recurs ordinari de reposició i reclamació especial davant la
Comissió de garantia del dret d'accés-; o (viii) la manca d'una clara independència
funcional i orgànica de la Comissió.

En qualsevol cas, des d'aquesta Oficina entenem que cap de les respostes i continguts
finalment inclosos en la norma objecte de seguiment no desvirtuen els fonaments del
parer de I'OAC, ja manifestats en llur escrit d'aportacions, tramès al Parlament.

Atès que el seguiment de les actuacions permet mantenir actualitzada tota aquella
informació rellevant relacionada amb l'expedient i facilita la seva posada a disposició de
la ciutadania mitjançant el web corporatiu de l'Oficina, satisfent el compromís de
transparència de la Institució envers la societat a la que serveix, proposem incloure al
quadre de l'apartat d'al.legacions de la pàgina web el contingut que s'adjunta a I'Annex
d'aquest informe.
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D'acord amb allò establert als articles zz i zg de la Llei t4f zoo8, i articles 3o.z i g7 de
les NAR[, encara que les actuacions empreses per aquesta Oficina, les seves
recomanacions i requeriments cursats en el present expedient d'al'legacions, han estat
inclosos en la memòria anual de I'OAC de l'any 2or4, atès que la Llei tglzor4 folu
publicada el 3r de desembre de zot4,la valoració de l'acollida de les recomanacions i
suggeriments de I'OAC en la llei finalment aprovada seran incloses en la memòria anual
de I'OAC corresponent a l'any 2o1S.

Amb aquestes actuacions es dóna per finalitzat el seguiment de les aportacions emeses
per aquesta oficina en relació a la iniciativa legislativa que ha culminat amb I'aprovació
de la Llei tgf zor4, de zg de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.

Barcelona, r3 de març de zor5

Vistiplau

Oliver Garcia Muñoz
Tècnic jurista
À¡ea de legislació
i assumptes jurídics

Daniel de Laso
Director I'Oficina Antifrau de Catalunya
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ANNEX
Proposta de text per al quadre d'al'legacions de la pàgina web de

l'oAc

Esborrany del text
de la Ponència
sobre la llei de
transparència,
accés a Ia
informació
pública i bon
govern
rolrolzot3

Parlament de
Catalunya

Aportacions
z4lrz/zor3

Proposició de
Llei de
transparència,
accés a la
informació
pública i bon
govern (BOP
núm.34r, de
rBlo6lzot4)

LIeitg/zor4,
de z9 de
desembre, de
transparència,
accés a la
informació
pública i bon
govern
(DOGC núm.
678o, de
g,t/tz/zot+)

og/o3/zot5

N.lcgacions Resposta
dc l'Oficina
Antifi'¿ru

Informc de
tancarnent
clcl
seguimcnt

Text aplovatIniciativa
Normativa

hrstitució
promotola
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