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Memoria valorativa de les aHegacions formulades en fase de consulta 
interdepartamental, informes preceptius, audiencia i informació pública al 
Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de la Comissió de 
Garantia del Dret d'Accés a la lnformació Pública 

lntroducció 

El Departament de Governació i Relacions lnstitucionals promou l'elaboració 
del Decret pel qual s'aprova el Reglament de la Comissió de Garantía del Dret 
d'Accés a la lnformació Pública, en aplicació del que estableix l'article 41 de la 
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparencia, accés a la informació 
pública i bon govern. 

En aquest sentít, s'ha obert el tramit corresponent per tal que es presentin les 
al· legacions i observacions al text que es considerin escaients. 

Procediments de consulta interdepartamental, d'audiencia informació 
públiques 

1.1 Consulta interdepartamental 

El Projecte de Reglament de la Comissió de Garantía del Dret d'Accés a la 
lnformació Pública {d'ara endavant CGDAIP) s'ha sotmes a la consulta deis 
Departaments que integren Ja GeneraUtat de Catalunya, a través de l'aplicació 
del SIGOV, préviament a la seva inclusió en l'ordre del dia del Consell Técnic. 

Han formulat al·legacions el Departament de Benestar Socíal i Familia, el 
Departament de Cultura, el Departament de Justícia , el Departament de la 
Presidencia, el Gabinet Jurídic i la Secretaria d'Administració i Funció Pública 
del Departament de Governació i Relacions lnstitucionals. 

1.2 Audiencia i informació públiques 

El Projecte de reglament també s'ha sotmés a tramit d'audiéncia pública de: 
l'Associació Catalana de Municipis i Comarques; la Federació de Municipis de 
Catalunya; Ciutats i Governs Locals Units; l'Entitat Metropolitana de Barcelona; 
les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona; el Consell de 
Governs Locals de Catalunya; l'Ajuntament de Barcelona; el Conselh Generau 
d'Aran; l'Associació lntercol ·legial de CoHegis Professionals de Catalunya; el 
Consell General de les Cambres Oficials de Comer~. lndústria i Navegació de 
Catalunya; les universítats catalanes; les organitzacions empresarials i sindicals 
més representatives a Catalunya; l'Associació d'Arxivers - Gestors de 
Documents de Catalunya; la Confederació d'associacions ve'inals de 
Catalunya; el Col·legi de Secretaris, lnterventors i Tresorers d'Administració 
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Local; l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades de Catalunya; la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals; el Consorci d'Administració Oberta de 
Catalunya (Consorc(AOC); el Consorci LOCALRET; el Consell de !'Audiovisual 
de Catalunya (CAC); la Sindicatura de Comptes; el Síndic de Greuges i 
l'Ofícina Antifrau; així com la Comissió Nacional d1Accés, Avaluació i Tria 
Documental (CNAATD) i diferents organitzacions pro accés a la informació 
pública. 

Dins del termini establert, han formulat aHegacions: l'Agrupació de Serveis 
d'Aigua de Catalunya (ASAC), l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, 
l'Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya (d'ara endavant 
AAC-GD), l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, la Comissió de Garantía 
del Dret d'Accés, la Federació d'Administracions Públiques (lntersindical-CSC), 
!'Oficina Antífrau, el Síndic de Greuges, la Universitat Pompeu Fabra, així com 
la Diputació de Tarragona i la Sindicatura de Comptes. 

Es va publicar l'Edicte per sotmetre a informació pública el Projecte de decret 
pel qual s'aprova el Reglament de la Comissió de Garantía del Dret d'Accés a 
la lnformació Pública i no s'han presentat al·legacions durant el termini legal 
previst per fer-ho. 

Valoraci6 de les al-legacions i observacions formulades 

Tot seguit s'analitzen i valoren les observacions al Projecte de decret pel qual 
s'aprova el Reglament de la Comissió de Garantía del Dret d'Accés a la 
lnformació Pública que han estat formulades durant la tramitació a dalt 
esmentada. 

11.1 Decret 

Pel que fa al contingut de l'exposició de motius del Projecte de Decret, només 
s'han presentat al· legacions per part deis membres de la Comissió de Garantía 
del Dret d'Accés a la lnformació Pública, d'ara endavant CGDAIP. 

Els membres de la CGDAIP propasen, en primer lloc, destacar que la Comissió 
"es relaciona amb el Govern" per mitja "del departament competent en materia 
de transparencia i accés a la informació". Aquesta proposta no s'accepta 
perqué la CGDAIP s'adscriu al Departament de la Generalitat que té 
competencias en materia de transparencia i també en materia d'admínistracíó 
pública. 

En segon lloc, en relacíó a l'habilítació per dictar el Reglament d'organització i 
funcionament de la CGDAIP es proposa addicionar que es dicta també a 
!'empara de la "disposició final tercera". Aquesta observació ha estat admesa. 
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En tercer terme, es proposa clarificar la finalitat de l'aprovació del Reglament, 
concretar que mentre no es promulgui la reglamentació executiva general de la 
Llei aquestes disposicions són imprescindibles per aplicar el régim de garantia i 
que la disposició ha estat sotmesa a lnformació pública i a consulta de les 
entitats í els organismes corresponents. 

La primera d'aquestes propostes ha estat parcialment admesa. La segona i la 
tercera no han estat acceptades perqué aquestes ja es contenen a la propia 
exposició de motius. 

Finalment es suggereix modificar la Dísposició Final Primera del Projecte de 
Decret. Aquesta observació no ha estat acceptada, de conformitat amb les 
raons que ja han estat exposades. 

11.2 Annex del Decret que inclou el text del Reglament de la Comissió de 
Garantia del Dret d'Accés a la lnformació 

L'artlcle 1 és objecte d'una observació per part deis membres de la CGDAIP 
que propasen l'addició de la referéncia a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 
de transparencia, accés a la informació pública i bon govern. Aquest 
suggeriment ha estat acceptat i incorporat a la versíó definitíva del Projecte de 
decret. 

La Secretaria d'Administració i Funció Pública del Departament de Governació i 
Relacions lnstltucionals ha formulat un comentari sobre l'article 2, apartat 2, en 
el sentit que, malgrat la independencia organica i funcional deis membres de la 
CGDAIP en l'exercici de les seves funcions, els mitjans personals i materials 
que el departament d'adscripció posi a la disposició de la CGDAIP es regiran 
perla normativa general aplicable a cada supósit. Tot i així no s'ha indicat cap 
proposta o modíficació de redactat. 

L'article 2, apartat 3, també ha estat esmenat per part deis membres de la 
CGDAIP. Es planteja modificar la referencia a "els organs superiors del 
departament al que esta adscrita" (la Comissió) per "els órgans superiors del 
departament esmentat a l'article 4". Aquesta proposta ha estat reformulada i el 
redactat ha estat modificat de la manera següent: "els 6rgans deis 
departaments de l'Administració de la Generalitat". 

Per la seva banda, l'AAC~GD ha plantejat incloure al final de l'apartat 3 de 
l'article 2 una referencia a la Comissíó Nacional d'Accés i Avaluació i Tria de la 
Documentació (CNAATD). Aquesta indicació s'accepta parcialment, tot i que 
s'ha optat per una fórmula més genérica i inclusiva. Així, la redacció definitiva 
de l'incís final és la següent: "[ ... ] per part de la Comissió o d'altres ens i organs 
amb independencia funcional i funcions analogues a les de la Comissió". 

En darrer terme, els membres de la CGDAIP indiquen que es podria afegir un 
apartat 4 a l'article 2 relativa a l'obligació que el Govern i els Pressupostos de la 
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Generalitat garanteixin a la Comissió els mitjans i els recursos personals, 
materials i organitzatius necessaris. La proposta no s'ha acceptat perqué del 
contingut de l'articulat existent ja es despren una cobertura legal suficient per 
garantir els mitjans materials, personals í organitzatius de la CGDAIP. 

Pel que fa a l'article 3, sobre l'ambit d'actuació de la Comissió de Garantía, 
han presentat observacions els membres de la CGDAIP; el Departament de 
Cultura; l'Agrupació de Serveis d'Aigua de Catalunya (ASAC); el Síndic de 
Greuges; l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades; la Universítat Pompeu 
Fabra; !'Oficina Antifrau i la Secretaria d'Administració i Funció Pública del 
Departament de Governació i Relacions lnstitucionals. En aquest punt, s'ha 
d'indicar que gran part d'aquestes propostes no han estat incorporadas. 

L'únic canvi que s'ha incorporat a l'article 3 es refereix a la part final del seu 
apartat 2. Així, alla on deia "de les entitats incloses dins l'article 3.2, lletres b) i), 
de la Lleí 19/2014, del 29 de desembre, de transparencia, accés a al informació 
pública i bon govern." ara diu "de les institucions, els organismes i les entitats 
no esmentats a l'apartat 3.1 anterior. Els convenís que es puguin subscriure 
han de preveure el regim económic aplicable a les despases que en derivin i 
també han d'ésser subscrits o autoritzats pel departament que s'esmenta a 
l'article següent." 

L'article 4 també ha estat objecte de presentació d'esmenes. Més 
concretament, les han formulat el Departament de la Presidencia, el Gabinet 
Jurídic i els membres de la CGDAIP. 

Les esmenes a l'apartat 1 de l'article 4 no han estat acceptades, si bé l'esmena 
deis membres de la CGDAIP a l'apartat 2 ha estat acceptada. En efecte, la 
redacció definitiva de l'article 4.2 queda així: "El departament de l'Administració 
de la Generalitat de Catalunya esmentat a l'apartat anterior ha d'oferir la 
informació i el suport necessari per garantir el compliment de la normativa 
pressupostaria, de personal, patrimonial, de contractació i analogues per part 
de la Comissió." 

Quant a l'article 6, el Departament de Justícia, la Sindicatura de Comptes i els 
membres de la CGDAIP han formulat observacions sobre els apartats 3 i 4 i per 
addicionar un nou apartat 5. Totes les observacions han estat admeses i la 
redacció definitiva és la següent: 

"6.3 Els actes i acords de la Comissió tenen carácter tecnojurídic i han d'ésser 
fonamentats en motivacions d'aquesta natura/esa, sense que en cap cas es 
puguin fonamentar en criteris d'oportunitat o de conveniencia. 

6.4 Les administracions públiques, les entítats incloses a l'article 3. 1 i, si escau, 
a l'artícle 3.2 d'aquest Reglament han de cof·laborar amb la Comissió de 
Garantía del Dret d'Accés a la lnformació Pública i han de comunicar-Ji les 
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actuacions tetes per a executar els acords de medíació i per donar compliment 
a les resolucions dictades perla Comissió, les qua/s tenen carácter executiu. 

6. 5 La Comissíó actua sotmesa a la normativa aplicable a /es Admínlstracions 
públíques." 

Pel que fa a l'article 7 han trames observacions i propostes d'esmenes el 
Departament de la Presidencia, !'Oficina Antifrau, els Departaments de Justícia 
i de Cultura, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades; els membres de la 
CGDAIP; el Gabinet Jurídic; el Síndic de Greuges; la lntersindical-CSC, la 
Diputació de Tarragona i la Secretaria d'Administració i Funció Pública del 
Departament de Governació i Relacions lnstitucionals. La major part de les 
propostes d'esmenes han estat acceptades, motiu pel qual s'han redu"lt els 
nombre de funcions adaptant-se al desenvolupament de la funció principal de la 
CGDAIP. 

Ates el volum d'observacions i el fet que algunes d'aquestes coincideixen sobre 
els mateixos apartats, tot seguit es transcriu el redactat final: 

''Article 7 
Funcions 

7. 1 La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la lnformació Pública vetlla pe/ 
compliment i les garanties del dret d'accés a la informació pública mitjam;ant la 
mediació i la resolució de les reclamacions i /'assessorament, la formulació de 
propostes, la formació, la difusíó i la recerca sobre toles aquel/es qüestions que 
afecten el compliment i les garanties de /'accés a la informació pública. 
7.2 La Comissió de Garantía exerceix les funcions següents: 
a) Mediar en els conflictes entre les persones i les administracions públíques i 
les entitats incloses a l'artícle 3 en ap/icació del dret d'accés a la informació 
pública en e/s termes previstos en aquest Reglamenf. 
b) Resoldre les reclamacions contra les resolucíons expresses o presumptes i 
les comunicacions que subsfitueixin les resolucions en materia d'accés a la 
ínformació pública. 
e) Supetvisar el complimenf de la /egislació vigent en materia d'accés a la 
informacíó pública, sens perjudici de la competencia per a avaluar el 
complíment de la Llei atribuida al Síndic de Greuges. 
d) Establir cdteris per garantir una aplicacíó homogenfa de la legíslació relativa 
a /'accés a la ínformació, sens perjudici de l'adopció de les mesures de 
coordinació amb l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i la Comissió 
Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental previstes a /'article 59 d'aquest 
decret. 
e) Propasar recomanacions i formular suggeriments per facílitar el compliment 
del dret d'accés a la ínformació pública a partir de les reclamacions que hagi 
tramita t. 
f) Emetre informes en relació amb els conflictes d'atribucions que es puguin 
suscitar en relació als responsables de les infraccions tipificades per la Llei 
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1912014, de 29 de desembre, de transparencia, accés a Ja informació pública i 
bon govem. 
g) Elaborar estudis i analisís per millorar el coneixement de l'aplícació de la 
legislació vigent en materia d'accés a la informació a partir de les reclamacions 
que hagin estat tramitades per la Comissió. 
h) Emetre informe sobre els projectes normatius que elaborín les 
Administracions públiques catalanes que regulin de forma directa el dret 
d'accés a Ja informació pública o que, a criteri de l'órgan impulsor de la norma, 
puguin tenir-hi una incidencia rellevant. 
í) Atendre les consultes que amb carácter facu/tatiu i no vínculant puguin 
formular les admínistracions públiques i la resta d'entltats incloses a /'article 3 
sobre la transparencia i el compliment i les garanties del dret d'accés a Ja 
informació pública. No poden ésser objecte de consulta les qüestions relatives 
a assumptes la resolució deis quals puguí ésser objecte de reclamació davant 
la Comissió. 
j) Impulsar accions de dífusió sobre /'accés a la informació i del sistema de 
garanties del dret d'accés a la informacló per assegurar el seu compliment. 
k) Promoure accions de formació, divulgació i sensibilítzació, per mitja de 
/'Escota d'Administració Pública de Catalunya o a/tres institucions formatives, 
adre~ades a/s carrecs i al personal al servei de les administracions públíques i 
entitats incloses a l'article 3 i a les persones que tenen dret d'accedir a la 
informació pública sobre el compliment i les garanties del dret d'accés a la 
informació pública. 
/) Orientar els subjectes amb obligacions de publicitat activa, a partir de les 
reclamacions que tramiti, sobre /es informacions sol· licitades amb més 
freqüencia per via de l'exercici del dret d'accés a la informació pública, als 
efectes previstos per l'article 8.1.m de la Llei 1912014, del 29 de desembre, de 
transparencia, accés a la informació pública i bon govern. 
7. 3 La Comissió de Garantía del Dret d'Accés a la lnformació Pública exerceix 
/es funcions reco/lides en /'apartat anterior sens perjudici de les que tenen 
atríbui'des les administracíons públiques catalanes i les entitats inc/oses en 
l'article 3, el Síndic de Greuges i /'Oficina Antifrau de Catalunya. 
7.4 La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la lnformació Pública ha 
d'impulsar e/s mecanismes necessaris per garantir l'adequada co/· /aboració 
d'acord amb el que preveu el capítol VIII." 

L'article 8 també ha estat objecte d'aHegacions i comentaris perla Secretaria 
d'Administració i Funció Pública del Departament de Governacíó i Relacions 
lnstitucionals, el Síndic de Greuges, el Departament de Justícia, la Diputació de 
Tarragona, la Sindicatura de Comptes, l'Assocíació Catalana de Municipis i 
Comarques i !'Oficina Antifrau. 

D'entre les observacions formulades, no s'ha admés cap proposició ates que la 
majoria d'aquestes consideren que es pot vincular la voluntat de Parlament. si 
bé es considera que la redacció actual és prou oberta i en cap cas condiciona 
la voluntat parlamentaria, sense contradir el que disposa l'article 41.2 de la Llei 
19/2014, del 29 de desembre. Altrament, s'ha reflectit la proposta del Síndíc de 
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Greuges atesa la Resolució 1029/X del Parlament de Catalunya, sobre les 
retribucions deis membres de la CGDAIP. Mitjan9ant aquesta resolució 
s'acorda que el régim retributiu deis membres de la CGDAIP sigui a carrec del 
Departament de la Generalitat al qual es trobi adscrita. 

L'articte 9 regula el procediment de designació deis membres de la Comissió 
de Garantia. Han presentat al· legacions a l'article el Departament de Justicia, 
els membres de la CGDAIP així com el Departament de la Presidencia i 
!'Oficina Antifrau i la Sindicatura de Comptes. Les observacions del 
Departament de Justicia que defensava suprimir els apartats 1, 2 i 3 no han 
estat admeses perqué es considera que és més adient que el procediment es 
reculli al Reglament de la CGDAIP que no pas al Reglament del Parlament. 
Malgrat aixó, sí que ha estat incorporada la modificació técnica de l'apartat 5 
suggerida pels membres de la CGDAIP. En aquest sentit, la redacció final és la 
següent "Sens perjudici de la publícitat que el Parlament faci d'aquesta 
designació, la persona titular del departament esmentat a /'article 4 n 'ordenara 
la publicació en el Diari Oficial de la Genera/ítat de Catalunya. " 

Així mateix, els membres de la CGDAIP, la Sindicatura de Comptes i la 
Secretaria d'Administració i Funció Pública del Departament de Governació i 
Relacions lnstitucionals han formulat observacions sobre l'article 1 O. En 
aquest sentit, s'ha tingut en compte la plantejada pels membres de CGDAIP i 
només en referencia a l'apartat 3. Així el verb "nomenen" ha estal substitu.lt per 
ªprenen possessió" a la versió definitiva. 

En relació amb l'article 11 del Projecte de Reglament ha estat objecte 
d'observacions per part deis membres de la CGDAIP, el Sindic de Greuges, la 
Sindicatura de Comptes i la Secretaria d'Administració i Funció Pública del 
Departament de Governació i Relacions lnstitucionals. Tates les apreciacions 
han estat valoradas positivament i han estat incorporadas parcialment a la 
redacció final de l'article 11 en la forma següent 

''Article 11 
Dedicació í incompatibilitats 
11. 1 Els membres de la Comissió de Garantía del Dret d'Accés a la lnformació 
Pública han d'exercir el carrec en regim de dedicació exclusiva. 
11.2 El carrec de membre de Comissió resta assimilat a la condíció d'alt carrec 
a efectes retributius i protocol· laris i resta subjecte al régim d'incompatibílitats 
previst perla Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparencia, accés a la 
informació pública i bon govem." 

Pel que fa a l'article 12.1 , el Departament de Justicia propasa addicionar un 
apartat d) relatiu a qué l'incompliment greu deis deures del membres de la 
CGDAIP en l'exercici de les funcions sigui aprecíat pel Parlament. Aquesta 
proposta d'esmena s'ha acceptat. 
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lgualment el Departament de Justicia proposa la supressió de l'apartat 2 de 
l'article 12 relatiu a qué el cessament deis membres de la CGDAIP sigui 
proposat per la Comissió parlamentaria corresponent. Aquesta proposició s'ha 
acceptat. 

Per la seva part, el Departament de Presidencia proposa fer una remissió al 
procediment de determinació de l'incompliment greu deis deures deis membres 
de la Comissió. Aquesta proposta no s'ha acceptat perqué ja consta en altres 
articles. 

En relació a l'article 13.1, regulador deis drets i deures deis membres de la 
Comissió, el Departament de la Presidencia fa aHegacions a l'apartat f), en el 
sentit de suprimir com a dret la participació en les reunions convocades per 
6rgans i organismes amb funcions de garantia i a l'apartat g}, en el sentit de 
suprimir el dret a rebre la remuneració que correspongui amb carrec al 
Parlament de Catalunya. Per la seva banda, la Sindicatura de Comptes, 
propasa inclaure una menció sobre els deures del personal de la Comissió a 
l'apartat 3. Tates les esmenes han estat acceptades i també s'ha modificat 
l'apartat 4 en el sentit següent: 

"13. 4 Els membres de la Comissió de Garantía del Dret d'Accés a la lnformació 
Pública compten per a l'exercici de les seves funcions amb l'assistencia del 
secretario secretaria tecnica i del personal adscrit als ambits d'actuació i a la 
resta de serveis de la Comissió." 

En relació a l'article 14, que regula l'organització de la CGDAIP, la SAFP 
proposa esmenar el precepte en el sentit de que es prescindeixi de la figura de 
la vicepresidencia i les funcions del president es deleguin temporalment en un 
altre membre de la Comissió. Aquesta proposta no ha estat acceptada. 

Pel que fa a l'article 15, relatiu a l'organltzació de la CGDAIP, la Comissió 
propasa afegir a l'apartat 1 que l'elecció del president o presenta tindra lloc 
cada cop que sigui renovada parcialment. Aquesta esmena és acceptada i 
l'apartat queda redactat en el sentit següent 

"1. La Comissió de Garantía del Dret d'Accés a la lnformació Pública ha de 
nomenar per majoria absoluta del seus membres el president o presidenta. 
L 'elecció del president o presidenta s'ha de produir cada vegada que la 
Comissió sigui renovada parcíalment, d'acord amb el que preve u l'article 1O.2 .. " 

A l'apartat h) de l'article 15.2 la CGDAIP i la Sindicatura de Comptes proposen 
la seva modificació. Les esmenes s'accepten i el redactat és: 

"h) Elevar a la persona titular del departament de l'Admín/stració de la 
Generalítaf de Catalunya esmentat a l'article 4 la proposta anual deis mitjans 
personals i materlals necessaris per a la Comíssíó per a l'exercici adequat de 
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les seves funcions i garantir la seva independencia orgánica i funcional d'acord 
amb el que preveu al capítol V." 

Pel que fa a l'article 16, regulador del vicepresident/a, la CGDAIP proposa la 
modificació de l'article 1, esmena que s'accepta i resta redactat en el sentit 
següent: 

"1. El presiden! o presidenta pot nomenar, entre e/s membres de la Comíssió, 
un vicepresident o vicepresidenta." 

En relació a l'article 17.3 regulador del Ple, la CGDAIP propasa substituir 
l'expressió "portal" perla de "web". Aquesta proposta no s'accepta. Del mateix 
apartat 3, l'APDCAT proposa la seva supressió. Aquesta proposta s'accepta i 
es modifica l'apartat 3, en el següent sentit: 

"3. Les persones externes a la Comissió que siguin convídades a fer 
aportacíons d'interes per a fa Comíssió tenen el deure de reserva í secret propi 
deis membres d'aquesta .. " 

En termes generals, l'APDCAT proposa afegir les prev1s1ons previstes als 
articles 13.2 h) 1 i) del projecte, relatives a la necessitat de guardar secret 
sobre els assumptes i reserva de la informació a la que es tingui accés per raó 
del carrec. 

Per la seva part, la Sindicatura de Comptes proposa aclarir quin organ és el 
competent per fer la proposta de mitjans personals i material. L'observació 
s'accepta. 1 pel que fa a l'apartat 4, suggereix ampliar les funcions del Ple i en 
concret, que s'hi afegeíxin les que inclouen les lletres d), e), h) i i) de l'article 
7 .2. Aquesta observació ha estat acceptada. 

Respecte l'article 19.1, relatiu a la Secretaria técnica, el Departament de 
Cultura i l'AAC-GD proposen fer diverses modificacions que han estat 
acceptades, restant el redactat en la forma següent: 

"1. E.I //oc de secretari o secretaria tecnica es proveeix peí sistema de llíure 
designacíó, a proposta del presiden/ o presidenta de la Comissió, entre 
persones funcionaries de carrera de cossos o escales del grup A 1, amb una 
antíguitat superior de deu anys, amb formació superior en dret o en arxivística i 
gestió documental í amb ple respecte a la normativa vigent en materia de funció 
pública i, en particular, als princípis d'ígualtat, merit i capacitat. En la provisió 
d 'aquest /loe constitueíx un merit especial el fet de comptar amb formació 
superior en més d'una de les disciplines exigides per partícipar-hi .. " 
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En relació a l'apartat 3 del mateix artícle 19, la CGDAIP, l'AAC-GD. !'Oficina 
Antifrau, la SAPF i el Departament de Cultura, proposen diverses aHegacions 
que han estat acceptades en la seva integritat, resultant el redactat següent: 

"3. Corresponen al secretan o secretaria técnica les funcions següents: 
a) Actuar de secretari o secretaria de les sessions de la Comissió, a /es quals 
assisteix amb veu peró sense vot. 
b) Estendre, custodiar i arxivar les actes de les sessions de la Comissió i 
estendre les certificacions corresponents. 
e) Facilitar als membres de la Comissió la informació necessaria pera /'exercici 
de llurs funcions. 
d) Impulsar la tramitació del procediment de mediació í e/s procedíments amb 
resolució de la Comissió. 
e) Fer el seguíment de f'execució deis acords de mediació i les reso/ucíons de 
la Comissió per part de les adminístracions i entitats inclosos a l'article 3. 
f) Garantir la difusió adequada de la informació i /'activitat de la Comissió. 
g) Gestionar l 'organització i efs mitjans personals i materials de la Comissió." 

En relació a l'article 20, relatiu a les arees de suport, la CGDAIP proposa 
diverses esmenes que han estat admeses parcialment, la Diputació de 
Tarragona afegeix la necessitat que el personal mediador tingui també formació 
especifica en l'ambit del dret d'accés a la informació pública ; per la seva banda, 
la SAFP no valora positivament la creació de l'area de suport de mediació i 
l'area de tramitació, al· legació que ha estat admesa i l'AAC-GD proposen la 
modificació de l'apartat e), al· legació admesa. El redactat conseqüent és el 
següent: 

"Article 20 
Ambits d'actuació 
Sens perjudici del que determinin les normes internes d'organització í 
funcionament, la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la lnformació Pública 
exerceix les funcíons previstas a l'article 7 d'aquest Reglament per mitja deis 
ambíts d'actuació següents: 

a) Ambit de mediació i resolució: compren les funcíons relatives a la dífusió, 
proposta, impuls, seguiment i, si escau, realització deis procediments de 
mediació I de la ínstrucció deis procediments de resolució. En el supósit 
deis procediments de mediacíó que es puguin encomanar a persones 
adscrites o proposades per la Comissió, aquestes persones han de tenír 
formació específica en materia de mediació i de resolució de conflictes. 

b) Ambit d'estudis i assessorament jurídic: concentra les activitats 
relacionades amb l'estudi i la recerca sobre el dret d'accés a la 
informació i assegura el suport i l'assessorament jurídic a la Comissió. 

e) Ambit de gestió documental i arxiu: inclou les funcions relatives a 
l'assessorament, el suport i l'assistencia técnica a/s membres de la 
Comissíó en /es actuacions d'aquesta relacionades amb e/s sistemes de 
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gestió documental i les tau/es d'accés i ava/uació documental, aixi com 
les tasques relatives al sistema de gestió de les dades, la informació, els 
documents i l'arxiu de Ja Comissíó. 

d) Ambit de comunicació i difusió: agrupa les funcions relatives a l'impuls i 
la gestió de Ja comunicació de la Comissió i les relacions amb els 
mitjans, el manteniment del portal de la Comissió, tot garantint la difusió 
adequada I puntual de la ínformació recolfida en els articles 27 a 29 
d'aquest Reglament, així com les relacionades amb la gestió deis canals 
de comunicació amb la ciutadania i /'edíció de les pub/icacions de la 
Comíssió." 

En relació a l'article 21.1 el Departament de Cultura proposa suprimir 
l'expressió relativa als representants de les administracions i entitats subjectes 
al seu ambit, admesa parcialment, d'acord amb el redactat següent: 

"1. La Comissió de Garantía del Dret d'Accés a la lnformació Pública pot 
mantenir reunions periódiques, mitjanyant un comíte assessor, amb persones 
expertes, especlalistes en materia d'accés a la informació, gestió documental i 
arxiu i representants de les Administracions i entitats subjectes al seu ambit, 
per recollir recomanacions i suggeriments per a la mi/lora de l'accés a la 
informacíó a /es admínistracions i entitats públiques, proposar criteris per a la 
resolucíó deis procediments de reclamacló o impulsar estudis i recerques per 
aprofundir en el coneixement del regim aplicable a l'accés a la informadó. " 

Pel que fa a l'article 22, relatíu a la regulació interna, la SAPF indica 
ques'hauria de tenir present que les normes internes d'organització i 
funcionament a que es fa referencia s'hauran de sotmetre a la regulació 
general de l'Administració de la Generalitat en tot alió que afecti els mitjans 
personals i materials que puguin ser adscrits a la Comissió. Aquesta proposta 
s'ha acceptat parcialment, d'acord amb el redactat següent: 

''Article 2 2 
Regulació interna 

1. La Comíssió de Garantía del Dret d'Accés a la lnformació Pública ha 
d'e/aborar les seves normes internes d'organització í funcionament per 
desenvolupar el contingut d'aquest Reglament, d'acord amb les previsions 
que s)hi contenen. 

2. La Comíssió ha d)adoptar les directríus per la dístribució deis assumptes 
entre els seus membres i les instruccions necessaries per garantir el seu 
correcte funcionament. " 
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En quant a l'article 23.3, regulador deis mitjans electrónics, el Departament de 
la Presidencia propasa modificar-lo per tal de suprimir l'atribució del PresidenUa 
de la Comissió la funció de vetllar perqué els mitjans electrónics emprats 
garanteixin les condicions previstes i també concretar el sistema de 
comunicacions. Aquesta proposta s'estima parcialment i el redactat resultant 
del precepte és el següent: 

La CGDAIP propasa addicionar un apartat 6 relatiu als mitjans electrónics de la 
Comissió i la seva dotació, que ha estat admes parcialment. 

El Síndic de Greuges propasa preveure mecanismes de suport a la tramitació 
electrónica per a aquellas entitats que no en disposin. Ha estat admés 
parcialment. 

En definitiva l'article 23 resta redactat de la manera següent: 

"Article 23 
Mifjans electrónics 

1. La Comissíó de Garantía del Dret d'Accés a la lnformació Pública utilítza els 
miljans electrónics en l'exercici de les seves funcions. 

2. Les admínistracions públiques i els organismes i entitats públics a que fa 
referencia l'article 3 s'han de comunicar amb la Comissió de Garantía a 
través de mitjans e/ectrónics. 

3. La Comissió ha de disposar deis instruments necessaris per facilitar la 
comunicació per mitjans electrónics amb les persones físiques i jurídiques. 
Les persones flsiques poden comunicar-se per mitjans electrónics amb la 
Cómissió. Les persones jurídiques han de comunicar-se per mitjans 
electrónícs amb la Comissió. 

4. Els procediments de mediació es poden realitzar a través de mitjans 
efectrónics quan així ho hagi sol· lícítat la persona reclamant i sigui acceptat 
per totes les parts. 

5. L 'Administració de la Generalitat ha de facilitar a la Comissió la disponibilitat 
de mitjans electrónics que garanteixin l'autenticació í identíficació de les 
persones i entítats, la constancia de les comunicacions i la seguretat, la 
integritat i la disponibilifat de les dades i documents transmesos. També ha 
d'establir mecanismes de suport a la framitació electrónica per a /es entitats 
que no en disposin." 

En relació a l'article 24, relatíu a les convocatóries i quórum de constitució, la 
CGDAIP propasa addicionar a l'apartat 2 expressions relatives a la persona 
que substitueixi al secretari/a técnic. Ha estat admesa. El redactat resta: 

"1.Per la constitució valida de la Comissió de Garantía del Dret d'Accés a la 
lnformació Pública cal Ja presencia del president o presidenta, o de qui el 
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substitueixi, del secretari o secretaría tecnica o persona que el/la substitueixi i, 
com a mínim de la meitat de la resta deis membres de la Comíssió." 

L'artiele 25.2, relatiu a la presa de decisions de la Comissió, ha estat objecte 
de valoració per part de la Sindicatura de Comptes que proposa valorar la 
funció del presidenUa de promoure l'adopció deis acords per unanimitat, i en 
cas afirmatiu, si cal limitar-la a un tipus determinat d'acords. Aquesta proposició 
ha estat acceptada. 

En canvi l'articte 27 relatiu al Portal de la Comissió és objecte de diferents 
consideracions per part del Departament de la Presidencia, deis membres de la 
CGDAIP, !'Oficina Antifrau de Catalunya, l'Associació d'Arxivers-Gestors 
Documentals, la Diputació de Tarragona i el Departament de Benestar Social i 
Familia, a més d'una observació de caracter general per part del Síndic de 
Greuges que qüestiona si les obligacions de publicitat a través del Portal no 
haurien de ser autoimposades per la mateixa CGDAIP a través de normes 
internes, consideració que es valora que ja és possible perqué les normes 
internes de la Comissió poden imposar obligacións addicionals. 

En canvi, les altres observacions que es formulen, s'adrecen a incrementar la 
publicitat del Portal i han estat lotes incorporadas en les diferents lletres i 
apartats d'aquest precepte, com per exemple, el nom del fitxer de dades de 
caracter personals on s'incorporen les dades de les comunicacions i 
reclamacions a la Comissió, els canals de relació amb els ciutadans, la 
publicitat de les resolucíons i acords, la informació sobre les funcions de la 
Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria o el quadre de classificació de la 
documentació produi'da per la Comissió. Únicament s'ha mantingut la 
referencia al Portal de la Comissió a diferencia de la proposta deis membres de 
la CGDAIP que feia referencia a Web de la Comissió, per tal de ser 
estrictament coherent amb els termes de la Llei de transparencia, accés a la 
informació i bon govern. 

En relació amb l'article 28, congruentment amb les consideracions de l'article 
anterior, no s'ha incorporat la proposta d'esmena deis membres de la CGDAIP 
de parlar de Web de la Comissió enlloc de Portal i en canvi s'han incorporat les 
apreciacions de l'AAC-GD i de la Sindicatura de Comptes en el sentit que la 
informació estigui ordenada tematicament i cronológicament i que es segueixi 
el quadre de classificació documental corporatiu i que es concreti la informació 
que s'ha d'ometre. 

Així mateix, l'article 29 relatiu a la memoria d'activitats de la Comissió ha estat 
objecte d'una esmena per part de l'AAC-GD a fi que inclogui també una 
referencia a les resolucions de la Comissió Nacional d'Accés i Avaluació i Tria 
de la Documentació sobre el régim d'accés a la documentació de les 
admínistracions públiques i altres organitzacions previstes a l'article 3 del 
Reglament, esmena que ha estat incorporada al text definitiu del Projecte de 
Decret. 
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El darrer article d'aquest Capítol, l'article 30 relatiu als canals de comunicació 
de la Comissió tampoc ha estat objecte de cap valoració o esmena al seu text. 

A l'article 31, relatiu a l'objecte del procediment de reclamació davant de la 
CGDAIP, s'han formulat les al·legacions següents: 

A l'apartat 1, El Departament de Presidencia propasa suprimir l'expressió "les 
comunicacions que substitueixin les resolucions" a l'apartat primer de l'article 
31. Aquesta observació no és acceptada ates que les comunicacions 
efectivament substitueíxen les resolucions. 

La CGDAIP proposa afegir l'expressió "També ho poden ser els incompliments 
materials del dret d'accés quan aquest ha estat reconegut expressament o per 
silenci administratiu positiu. " 

Aquesta observació ha estat acceptada i afegida a l'apartat 2 de l'article 32. 

A l'article 32, relatiu a la legitimació, en relació a l'apartat b), la CGDAIP 
proposa afegir les expressions expressa (referida a la resolució) i 
"efectivament" (referida a l'accés a la informació). Aquestes observacions han 
estat admeses i consegüentment incorporades, passant a tenir el l'apartat b) el 
redactat següent: 

"b) Les persones a qui se'/s ha reconegut l 'accés a la ínformació per resolució 
expressa o presumpta i no se '/s ha facilitat efectivament l'accés a la 
informació. " 

En relació a l'apartat e), el Departament de Presidencia considera necessari 
especificar el comput del termíni d'interposició de les reclamacions que 
presentin les administracions públiques, entitats i organismes referits a l'article 
32.e). 

Aquesta observació no ha estat acceptada a causa de que l'article 34 del 
Projecte de reglament regula expressament el termini d'interposició de les 
reclamacions. 

Per la seva part !'Oficina Antifrau considera que en general els ens i els 
organismes públlcs que tenen encomanades funcions de tutela que tinguin o 
puguin tenir a veure amb l'aplicació i control del dret d'accés a la informació 
pública disposen d'altres canals i instruments legals. S'afegeix que el precepte 
no té en compte entltats com la propia Oficina Antifrau de Catalunya que ha de 
tutelar l'adequació i suficiencia en mesures de transparencia. 

Aquesta observació ha estat acceptada i incorporada en el sentit d'ampliar 
l'ambit competencia! d'actuació de les administracions públiques, entitats i 
organismes esmentats. amb el redactat següent: 
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"e) Les administracions públiques, entitats í organismes competents en la tutela 
deis drets, béns o interessos protegits per l'ordenament jurídic." 

En relació a rarticle 33, relatiu a l'interposició de les reclamacions, la CGDAIP 
proposa substituir l'apartat e) relatiu a l'inici del tennini a partir deis "motius de 
la reclamació" per ''La raó de la reclamació': 

Perla seva part, !'Oficina Antifrau proposa suprimir l'apartat e). 

Aquestes al·legacions s'estimen parcialment en el sentit de suprimir l'apartat b) 
("resolució objecte de reclamació") i l'apartat e) ("els motius de la reclamació") 
afegint un nou apartat e amb el tenor literal: ''La raó de la reclamació". 

Pel que fa a l'apartat 2 del mateix article 33, el Síndic de Greuges proposa 
suprimir l'expressió inclosa a l'inici de l'apartat en el sentit que: ''les persones 
físiques també poden interposar les reclamacions presencialment a través deis 
registres previstos per la normativa de regim jurídíc i procediment 
administratiu", i substituir-la per "Presentar la reclamació per qualsevol deis 
mitjans que preveu l'article 38.4 de la Llei 3011992, de 26 de novembre, del 
regim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú." Aquesta esmena ha estat acceptada, el redactat resta de la manera 
següent: 

"2. Les persones físíques també poden presentar fa reclamació per qualsevol 
deis mitjans que preveu l'article 38.4 de la L/ei 3011992, de 26 de novembre, de 
régim jurídic de fes Administracions públiques i del procediment admínistratiu 
comú o precepte que el substitueixi o desplegui." 

El Departament de Benestar Social i Familia propasa fer esment a que 
s'incorpori la referencia a que es poden presentar reclamacions a qualsevol Uoc 
deis previstos a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. Aquesta 
observació ha estat acceptada. 

En el mateix apartat, aquest departament proposa fer esment a que la 
presentació en paper s'ha de fer mitjan~ant un formulari nonnalitzat. Aquesta 
observació no ha estat acceptada per considerar que el soHicitant ha de tenir 
llibertat per presentar la seva sol·licitud en el format que consideri més 
adequat. 

Quant a l'apartat 3, el Síndic de Greuges considera que caldria preveure 
expressament el requeriment d'esmena de la reclamació i el termini per 
complir-lo. Aquesta valoració s'accepta i l'apartat 3 passa a tenir el redactat: 

"3. El termini per a la resolució del procediment comen~a a comptar en la data 
en que la reclamacíó té entrada al registre de la Comissió de Garantía del Dret 
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d'Accés a la lnformació Pública, sens perjudicí de la suspensió procedent en 
cas de requeríment d'esmena." 

En relació a l'article 34, la Sindicatura de Comptes planteja unificar les lletres 
b) i e) de l'article 34.1 en un sol apartat, en qué s'estableixi que el cómput del 
termini per interposar la reclamació s'inicia en el moment en que finalitza el 
termini per resoldre la sol·licítud sense que s'hagi dictat o notificat la resolució. 
Aquesta proposició no ha estat acceptada. Per la seva banda, la CGDAIP 
suggereix afegir un apartat 3, amb el contingut següent: 

"Les reclamacions que tenen per objecte incomplimenfs materials del dret 
d'accés s'han de presentar en el termini d'un mes del venciment del terminí 
previst pels articles 35.3 i 36.1 de la Llei 1912014, de 29 de desembre, de 
transparencia, accés a la informació pública i bon govern, i han de ser 
tramitades amb carácter preferent per la Comissió. " 

Per la seva part, el Síndic de Greuges planteja que la data en qué el sol-licitant 
tindra coneixement que la petició ha estat desestimada per silenci negatiu, no 
hauria de coincidir amb la de venciment del termini per resoldre, ja que el sentit 
general del silenci és positiu, d'acord amb la Llei, de manera que el silenci 
negatiu no es produeix automaticament pel transcurs del terminl per resoldre, 
sinó que requereix una manifestació en aquest sentit. 

Aquestes observacions ha estat acceptades, afegint un incisa l'apartat d) i un 
nou apartat e), d'acord amb el següent redactat: 

"d) La notificació de la desestimacíó del recurs de reposició interposat contra 
una resolucíó en materia d'accés a la informació o el transcurs del termini per 
resoldre i notificar. En aquests supósit, la Comissió ha d'informar la persona 
reclamant del termini de que disposa per impugnar /'acte resolutori del recurs 
de reposició davant la jurisdicció contenciosa administrativa. 

e) El venciment del termini previst pels articles 35.3 i 36.1 de la Llei 1912014, de 
29 de desembre. En aquests supósits, la reclamació es tramita amb caracter 
preferent." 

La lntersindical-CSC no creu convenient l'obligació d'interposició del recurs de 
reposició preví a la interposició de la reclamació. La interposició del recurs de 
reposició ha de ser potestativa ja que ja hi ha un procediment especial de 
reclamació i de no fer-ho així pot burocratitzar en excés aquest procediment. 

Aquesta observació no ha estat acceptada. 

L'Oficina Antifrau afirma, d'una banda, que és un contrasentit que la resolució 
del recurs ordinar! de reposició, que tan sois admet un recurs contenciós 
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administratiu, pugui ser alhora impugnada mitjanctant una reclamació davant la 
CGDAIP. D'altra banda, !'Oficina observa que l'article 49 del Projecte de decret 
preveu que les resolucions de la CGDAIP únicament es puguin impugnar 
davant la jurisdicció contenciosa administrativa. Aquesta regulació els planteja 
el dubte de si restara esgotat el termini legal per acudir a la jurisdicció 
contenciós administrativa ates que ja s'haura dictat una resolució del recurs de 
reposició. 

Aquesta aHegació no ha estat acceptada perque en el supósit que es planteja 
es tomaría a obrlr la possibilitat d'interposar recurs a la jurisdicció contenciosa. 
Aquest termini legal no s'esgota. 

En relació a l'article 35, apartat 1, relatiu a l'admissió de les reclamacions, el 
Departament de la Presidencia estima que, per garantir la seguretat jurídica, 
caldria determinar els supósits d'inadmissió. Aquesta observació que ha estat 
acceptada. 

El Síndic de Greuges planteja la necessitat que la inadmissió de la reclamació 
per incompliment deis requisits de l'article 33.1 del Projecte de Reglament 
exigeixi que préviament s'hagi requerit d'esmena a l'interessat i que no s'hagi 
complert en terminl aquest requeriment. Aquesta al·legació ha estat acceptada. 

La lntersindical CSC considera que aquest apartat hauria de ser redactat de 
manera que l'acord d'inadmissió fos sempre motivat. Aquesta al·legació s'ha 
acceptat. 

L'Oficina Antifrau posa de manifest que ('alternativa que preveu aquest apartat 
podria derivar en l'exercici d'una potestat discrecional, destacant que caldria 
una enumeracló deis motius que han de fonamentar la inadmissió de les 
reclamacions i el deure d'haver de notificar l'admissió de la reclamació a les 
persones interessades. Aquesta observació s'ha acceptat. 

Pel que fa a l'apartat 2, el Departament de la Presidencia proposa la supressió 
de l'obligació d'emetre informe perqué comportaría una dilacló del procediment 
en perjudici de la persona reclamant, tenlnt en compte que se suspén el termini 
per resoldre. Aquesta aHegació no ha estat admesa per considerar-la resolta ja 
a l'article 42.1 de la Llei. El Departament de Presidencia propasa també 
suprimir la darrera expressió de l'apartat 3 d'aquest article 35, relatiu a la 
possibilitat que la Comissió fixi criteris d'interpretació, esmena que no ha estat 
acceptada. 1 també propasa que es valori la supressió de l'apartat 4 o bé 
justificar la fina litat de que la informació reclamada no sigui coneguda per les 
parts durant la tramitació del procediment. Aquesta darrera sol·licitud no ha 
estat acceptada per ser evident la finalitat del precepte. 

En relació a l'apartat 5, el Síndic de Greuges considera que caldria especificar 
que la suspensió del termini per resoldre s'ha d'acordar expressament, en els 
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termes i en el termini maxim que fixa l'artícle 42.5, lletra e) de la Llei 30/1992. 
Aquesta sol· licitud s'ha acceptat. 
D'acord amb les observacions acceptades, l'article 35 resta de la manera 
següent: 

"Article 35 
Admissió de les reclamacions 
1. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Jnformació Pública ha de 

verificar la sol· licitud i pot acordar, si escau cas, la inadmissió de la 
reclamació o sol· licitar a la persona reclamant que esmeni la sol· licitud. 

2. La Comissió únicament pot inadmetre la reclamació quan aquesta no tingui 
per objecte el dret d'accés a la ínformació pública o quan no reuneixi els 
requisits establerts per l'article 33 i la persona ínteressada, preví 
requeriment, no esmeni la reclamació dins del termini general establert per 
fer-ho. La Comissió ha de motivar la inadmissió i /'ha de comunicar a la 
persona reclaman!. 

3. La Comissíó comunica l'admissió de les reclamacions a /es persones 
interessades, així com la informació básica sobre e/s procediments 
disponibles, els tramits que els integren i els terminis per acomplir-los. 

4. La Comissió comunica la reclamacíó a l'órgan o entitat que va dictar la 
resolució impugnada i fi sol·licita una cópía completa i ordenada de 
l'expedient, un informe sobre la reclamació i tota la informació o e/s 
antecedents que puguin ésser rellevants per a la resolucíó del procediment 
de reclamació. La documentació, /'informe i la resta d'informació sol· licitada 
s'han de trame/re a la Comissió en un termini maxim de quinze dies. 

5. Si la reclamació es fonamenta en una aplícació incorrecta de les normes 
relatives a la proteccíó de dades, la Comissió n'ha de demanar informe a 
l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, el qua/ ha d'ésser emes en el 
termini de quinze dies. 

6. La Comissió de Garantía del Dret d'Accés a la lnformació Pública pot 
demanar a l'órgan o entitat afectat /es ínformacions que hagin estat 
sol· licitades quan el seu coneixement sigui necessarí per a la resolució de 
/es reclamacions. En el cas d'informació especíalment sensible, l'órgan o 
entitat afectada pot proposar de manera suficientment motivada que els 
membres de Ja Comissió de Garantía o el personal de suport consultin la 
informació a la seva seu. La Comissió pot fixar criterís per identificar la 
informació especíalment sensible a aquests efectes. 

7. La Comissió ha d'adoptar les mesures necessaries perqué la informació 
reclamada no sigui coneguda per les parts durant la tramitació del 
procediment. 

8. La sol· licitud de dades, informes o d'altra ínformació permet ampliar el 
termíni per resoldre fins a un maxim de 15 dies més, d'acord amb alió que 
estableix l'article 42.9 de la /leí 1912014, del 29 de desembre, de 
transparencia, accés a la informació pública i bon govern, la qua/ cosa ha 
d'ésser notificada a totes les parts abans que conc/ogui el termíni per a 
resoldre. La manca de tramesa de la ínformacíó o la no emissió deis 
informes sol- licítats per la Comissió no impedeix que aquesta continui' la 
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tramítació, sens perjudíci de les responsabilitats disciplinaries que resultin 
procedents." 

En relació a rarticle 36, regulador deis drets de terceres persones, pel que fa 
al primer apartat, l'APDCAT proposa la seva modíficació, substituint el redactat 
de l'incís primer, esmena que ha estat acceptada. 

Pel que fa al segon apartat de l'article, !'Oficina Antifrau afirma que la previsió 
que conté hauria de ser coherent amb l'article 22.2 de la Llei estatal 19/2013 
{que amb caracter basic, preveu la condició suspensiva de la resolució 
estimatória fíns la fermesa en via judicial, en qualsevol cas). També es posa de 
manifest que el precepte hauria de ser coherent amb l'article 50.2 d'aquest 
mateix Projecte de decret ("formalització de l'accés"). Aquesta esmena ha estat 
acceptada i s'ha modificat el redactat del precepte en el sentít interessat. 

Respecte l'apartat 2, !'Oficina Antifrau proposa que la previsió que conté sigui 
coherent amb l'article 22.2 de la Llei estatal, al· legació que s'ha acceptat i es 
modifica el contingut per tal de que sigui homogeni amb l'article 34.3 de la Llei. 

El redactat resultant és el següent: 

''Article 36 
Drets de terceres persones 
1. Quan, a la vista de /'expedient, la Comíssió consideri que la reclamació pot 

afectar els drets de terceres persones, hagin estat parto no del procediment 
d'accés, la Comissió els ha de traslladar la reclamació per a que en el 
termini maxim de deu dies puguin manifestar el seu acord a seguir el 
procediment de mediació o, en el seu cas, presentar si ho consideren oporlú 
les al· legacions o els documents que estímin oportuns en defensa deis seus 
drets o interessos. 

2. Si en la tramitació del procedíment per l'exercici del dret d'accés hi ha hagut 
oposíció de terceres persones, l'accés a /a ínformació no pot tenir /loe fíns 
que hagi finalítzat el procediment de reclamacíó i una vegada transcorregut 
el termini per a ínterposar recurs contenciós administratiu sense que s'hagi 
formalítzat o, en cas que s'hagi presentat aquest recurs, sí no s'ha 
acompanyat de petició de mesures cautelars de suspensió o s'ha resolt 
aquest incident mantenint l'executivititat de l'acte admínistratiu. 

3. La Comissíó ha comunicar en el termini maxim de cinc dies a l'órgan o 
entitat responsable de la resolució d'accés a la informació la interposició de 
la reclamacíó." 

Pel que fa al procediment de mediació regulat a la Secció 2a, el Departament 
de Justícia formula aHegacions que no s'han acceptat. 
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En relació a l'article 38, la CGDAIP proposa addicionar l'apartat d) de tal 
manera que la medíació tingués un caracter personalíssim. Aquesta aHegació 
no ha estat acceptada. lgualment, la CGDAIP ha proposat l'addició d'una 
apartat e) destacant el caracter de bona fe de les parts i les persones 
mediadores, observació que ha estat acceptada i afegida coma apartat d) amb 
el redactat proposat: 

"a) Bona fe. Les parts i les persones mediadores han dtactuar d'acord amb les 
exigencies de la bona fe." 

Pel que fa a J'article 39.3, la Sindicatura de Comptes suggereix que es precisi 
si les persones mediadores poden ser externes a la Comissió, i que, igualment 
s'estableixi expressament que la designació de la persona mediadora 
correspon al Ple. Aquest suggeriment no ha estat admés. 

Al seu torn, el Departament de la Presidencia proposa determinar entre qui es 
pot designar o propasar la persona mediadora i establir les condicions d'accés i 
exercici d'aquesta responsabilitat pública, atesos els requeriments de 
professionalitat, imparcialitat i neutralitat amb que s'ha de dur a terme. Per la 
seva part, el Departament de Justícia proposa donar al precepte una nova 
redacció que detennini clarament que les persones mediadores han de ser uns 
tercers professionals amb la necessaria formació especifica i aliens a les parts 
en conflicte. La CGDAIP proposa afegir a l'apartat que la possibilitat de facilitar 
a les parts la facultat d'escollir entre diverses opcions i garantir la formacíó 
adequada deis mediadors. Les tres esmenes han estat acceptades 
parcialment. 

En relació a l'apartat 4, que preveia la possibilitat de que la persona mediadora 
intervingués en el procediment, el Departament de Justicia proposava la seva 
supressió. Aquesta esmena no s'ha acceptat, peró sí s'ha modifícat el seu 
redactat original. 

En quant a l'apartat 5 el Departament de la Presidencia posa de de manifest 
que es reflexi la comunicació a les parts si la medíació s'acaba per manca de 
col· laboració. Aquesta observació s'ha acceptat. 

Respecte l'apartat 6, el Departament de la Presidencia considera que caldria 
determinar entre qui es pot designar o proposar una persona comediadora i les 
seves condícions d'accés i exercici. Aquesta observació ha estat acceptada. 
D'acord ambles esmenes proposades, l'article ha restat redactat de la manera 
següent: 
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"Article 39 
La persona mediadora 
1. La persona mediadora és la persona encarregada de facilitar el dialeg í la 

comunicació entre les parts del procediment de mediació i d'ajudar-/es a 
que arribin a acords sobre l'accés a la informació. 

2. La persona mediadora ha de vetllar perque les parts tinguin la informació i 
l'assessorament necessari perque puguin assolir e/s acords de manera llíure 
i conscient. 

3. La persona mediadora és designada entre els membres de la Comissió de 
Garantía del Dret d'Accés a la lnformació Pública, d'acord amb el que 
preveuen les seves normes internes, o, si escau, entre les persones 
adscrites o proposades per l'ambit de mediació i resolució, d'acord amb e/s 
criferis que determini el ple. 

4. La Comíssió ha de vetllar perqué les persones designades com a 
mediadores compleixin e/s requeriments de professionalitat, imparcialítat i 
neutralitat aplicables i perque dísposín de la formació i /'especíalitzacíó 
adequades. 

5. La persona mediadora no pot assumir la instrucció ni participar en la fase de 
deliberacíó o proposta d'acord que posi fi al procediment amb resolució de 
la Comissió. 

6. La persona mediadora pot donar per acabada la mediació en qua/sevol 
moment per la manca de col· /aboració de la persona sol· licitant o de les 
terceres persones afectades o quan consideri que no és possible assolir un 
acord entre les parts. El tancament d'aquest procediment s'ha de comunicar 
a totes /es parts, de forma autónoma o quan se'/s informa de l'inici del 
procediment de reso/ució, d'acord amb l'article 46 d'aquest Reglament. 

7. En les mediacions amb més d'una part afectada, la Comissió de Garantía 
del Dret d'Accés a la /nformació Pública pot designar una persona 
comediadora, d'acord amb les prevís/ons establertes per a la designació de 
/es persones mediadores." 

En relació a l'article 41.1 el Departament de Justícia ha formulat al· legacions 
consistents en modificació del seu redactat que no ha estat acceptada. 
lgualment. ha formulat aHegacions a l'apartat b) de l'article 41.1 consistent en 
substituir les expressions "persona Iletrada o assessora jurídica" per lletrat/a o 
assessor/a jurídic/a". Aquesta observac!ó ha estat acceptada restant l'article 
41. 1 b) amb el següent redactat: 

"b) La no obligatorietat d'ésser assístides per un/a lletratla o assessorla 
jurídicla, la possibilitat de sol· licitar assessorament independent i d'ésser 
representades o assistides per tercers en qua/sevol fase del procediment.. u 

En relació a l'apartat 2 del mateix article 41, la CGDAIP proposa substituir 
l'expressió "portal" perla de ''web", proposta que no ha estat acceptada. 
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Pel que fa a l'apartat 4 del precepte l'APDCAT destaca que seria preferible 
plantejar a les parts la possibilitat de de dura terme la mediació sense haver-ho 
sol· licitat. Aquesta proposta no s'ha acceptat perqué primer l'ha de proposar o 
acceptar el reclamant a qui ja se !'informa d'acord amb el disposat a l'article 
35.3 de la Llei. 

Respecte l'apartat 6, relatiu a l'existéncia de pluralitat de persones afectades i 
la possibilitat de nomenar un representant, la CGDAIP proposa la seva 
supressió i aquesta observació no ha estat acceptada. 

En relació a l'article 44.3, regulador de l'acta final de mediació, !'Oficina 
Antifrau proposa afegir que aquesta posa fí al procediment de reclamació si 
conté l'acord a que hagin pogut arribar les parts i en cas contrari, es continua 
amb el procediment de reclamació. Aquesta esmena ha estat acceptada i 
l'apartat 3 de l'article 44 resta redactat en la forma següent: 

"3. En els supósits en que s'assoleixi un acord, !'acta final de mediació posa fi 
al procediment de reclamaci6 i ha de ser executada en els termes í terminis 
previstos." 

A l'article 45, en el seu apartat a), la CGDAIP proposa afegir esment a que les 
persones afectades "no sol·liciten o no accepten" la mediació. La Sindicatura 
de Comptes planteja suprimir l'expressió "d'ofici" en relació a la forma 
d'iniciació del procediment. Aquesta dues observacions s'han acceptat. 

El redactat final de l'article 45, d'acord amb l'esmena proposada a l'apartat a) 
és el següent: 

''Artícle 45 
lnici del procediment amb reso/ucíó 

El procediment ordinarí amb resolució s'inícía en els casos següents: 
a) Quan la persona reclamant o les terceres persones afectades no 

sol· lícíten o no accepten la medíació. 
b) Quan les parts del procediment de mediació no assoleixen un acord en 

el termini d'un mes des que s'ha acceptat el procediment de mediació." 

En relació a l'article 46.2, la CGDAIP formula observació consístent en afegir 
al darrer incís que la a la notificació s'ha d'indicar la identitat i les dades de 
contacte de la persona responsable de la tramitació del procediment. Aquesta 
observació s'ha acceptat. 

A l'apartat 5 del mateix article 46, el Departament de la Presidencia proposa 
suprimir l'expressió "informes" referida a les dades que pot sol·licitar la 
Comissió per fonamentar les seves resolucions. Aquesta observació no s'ha 
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acceptat en considerar que els informes poden ser necessaris per vetllar pel 
dret d'accés a la informació. 

A l'apartat 6, l'APDCAT manifesta que la necessitat d'emissió d'informe per 
l'APDCAT s'hauria de preveure a l'article 36 per ser comú a ambdós 
procediments de resolució i mediació. Aquesta observació ha estat acceptada i 
s'ha modificat l'apartat 5 de l'article 35 amb una nova redacció en 
congruencia amb l'exposat, de la següent manera: 

"5. Si la reclamació es fonamenta en una aplicació incorrecta de tes normes 
relatives a la protecció de dades, la Comíssió n'ha de demanar informe a 
l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, el qua/ ha d'ésser emes en el 
termini de quinze díes" 

En relació a l'article 47, relatiu al procediment de reclamació, la Sindicatura de 
Comptes i la CGDAIP proposen addicionar a l'apartat 2 l'expressió relativa a la 
resta de fonts de l'ordenament jurídic. Aquestes aHegacions s'accepten, si bé 
eliminant l'expressió "fonts" relativa a l'ordenament jurídic, restant l'article 47.2 
amb el redactat següent: 

"2. La resolució ha d'ésser motivada i s'ha de basar en l'aplicació de la Llei 
1912014, de 29 de desembre, de transparencia, accés a la informacíó pública i 
bon govern, i en la resta de l'ordenament jurídic .. " 

Pel que fa a l'article 48, relatiu al termíni i sentit del silenci, la lntersindical CSC 
proposa modificar el redactat per esmentar l'obligació de resoldre i de motivar 
les resolucions de la Comissió de Garanties fent constar els principis que han 
de regir les resolucions i mediacions. El precepte resta redactat en la forma 
següent: 

''Arlicle 48 
Termini i sentit del silencí 
1. La Comíssió de Garantia del Dret d'Accés a la /nformació Pública ha de 

dictar í notificar la reso/ució en el termini de dos mesos des de la 
presentació de reclamació. 

2. El termini establert en l'apartat 1 d'aquest article pot ser ampliat fins a un 
maxim de quinze dies en el cas que s'hagin demanat informes o dades 
d'acord amb el que estableixen els arlícles 35 í 46 d'aquest Reglament. La 
Comissíó ha de comunicar les ampliacions que acordi a toles les parls 
abans que concloguí el terminí pera resoldre. 

3. Sí la reso/ució no s'ha dictat i notífícat en el terminí establert en els aparlats 
anteríors, es pot entendre desestimada, sens perjudici que la Comíssió 
segueixi obligada a resoldre-la expressament i de la seva facultat de 
resoldre sense cap vinculació al sentit del silenci." 
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En relació amb l'article 50 del text inicial del Projecte de Decret ha estat 
modifícat atenent a les consideracions formulades pel Síndic de Greuges i 
queda redactat en la versió definitiva en els termes següents: 

"Article 50 

Formalització de l'accés 

1. L 'acord de mediació o la resolució han d'indícar l'abast, el termini i la forma 
de l'accés a la informacíó. 

2. Si hi hagués hagut l'oposíció de terceres persones, l'accés a la informació 
només es pot fer efectiu una vegada ha transcorregut el termini per a 
interposar recurs contenciós administratiu sense que s'hagí 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 inciden! mantenint 
l'executivitat de /'acord o la resolució." 

Respecte l'article 51, s'ha incorporat l'esmena propasada pels membres de la 
CGDAIP a fi de fer constar que el termini per fer comunicar a la CGDAIP les 
actuacions dutes a terme per donar compliment a les resolucions i als acords 
de mediació és de 15 dies. 

L'article 52 ha estat objecte de la valoració del Departament de Justicia i deis 
membres de la CGDAIP. La primera no es pot atendre tenint en compte la 
literalitat de l'article 87 de la Llei de transparencia, accés a la informació i bon 
govern que atribueix aquesta facultat únicament al Síndic, a la Sindicatura i a 
!'Oficina Antifrau. D'altra banda, l'observació deis membres de la CGDAIP ha 
estat recollida a l'article 27.2, lletra k) del Projecte de Decret. 

Pel que fa a l'article 53, el Dep~rtament de la Presidencia i el Departament de 
Justícia han formulat valoracions que han estat admeses. En conseqüencia, el 
text definitiu deis dos primers apartats de l'article 53 en la versió definitiva del 
Projecte del Decret és el següent: 

"Article 53 

Procedíment en relació amb el conflicte d'atríbucions 

1. Els órgans competents per a ordenar la incoació del procedíment 
sancionador prevíst al capítol lf títol VII de fa Uei 1912014, de 29 de 
desembre, de transparencia, accés a fa informació pública i bon govern, ; 
els órgans competents per instruir~lo poden sol· licitar a la Comissió de 
Garantia del Dret d'Accés a la lnformacíó Pública un informe per contribuir a 
la determinacíó del subjecte responsable de les infraccíons típificades. 

2. La sol· licitud d'ínforme ha d'incorporar una exposicíó deis fets imputats, la 
infraccíó o infraccions que aquests fets puguin constituir i els aspectes sobre 
els quals se sol· licita el pronunciament de la Comíssió. La sol· licitud 
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d'informe també ha d'aportar la normativa reguladora de l'organització 
administrativa i els actes que hagin pogut incidir en fa titularítat o l'exercíci 
de la competencia controverlida. 

3. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la lnformació Pública ha 
d'emetre /'informe en el termini de quinze dies. '' 

L'article 54, ha estat objecte de dos comentaris de caracter general a tot el 
contingut de l'article per part del Departament de la Presidencia i per part de la 
Secretaria d'Administració i Fundó Pública, que cal entendre que ja estan 
previstos en el text del Projecte ates que les instruccions de la Comissió són 
objecte de publicitat en cas que sigui adoptades i tenint en compte que les 
propostes que formuli la Comissió de recursos necessaris per desenvolupar la 
seva activitat, no tenen caracter vinculant i no impliquen per tant, una decisió 
final sobre la disponibilitat d'aquests mitjans. L'esmena, de caracter técnic, 
proposada pels membres de la CGDAIP en relació amb la remissió al 
departament d'adscripció ha estat incorporada al text definitiu de la proposta de 
Reglament. 

En relació amb l'article 55, que fa referencia als mitjans económics de la 
CGDAIP, la Secretaria d'Administració i Funció Pública va formular una 
consideració recomanant matisar l'aprovació de la proposta d'avantprojecte de 
pressupost de la Comissió, parer que es considera que ja s'incorpora al text del 
Projecte de Decret ates que a la Comissió aprova únicament una proposta i 
aquesta ja s'incorporara amb posterioritat a l'avantprojecte del departament 
d'adscripció. Al seu torn, la Sindicatura de Comptes considera que caldria 
aclarir el sentit del lfmit al control de la Generalitat de Catalunya per concretar 
si esta relacional amb el fet que la retribució deis membres de la CGDAIP és a 
carrec del Parlament. Aquesta observació no es pot acceptar ates el contingut 
de la Resolució 1029/X del Parlament de Catalunya com ja s'ha exposat. 

Respecte l'article 56 de la versió inicial del Reglament de la CGDAIP, tant el 
Departament de la Presidencia, com !'Oficina Antifrau de Catalunya van 
formular observacions relatives a la necessitat de fer referencia a la subjecció 
al régim de la funció pública deis mitjans personals de la CGDAIP. D'altra 
banda, la Secretaria d'Administració i Funció Pública va considerar la 
innecessarietat de la regulació ates que el seu contingut es desprén de les 
previsions d'altres articles de la proposta normativa. Fruit d'aquestes 
consideracions, el text definitiu del Reglament incorpora una nova redacció 
d'aquest article en els termes següents: 

"Mítjans personals 

1. La Comíssió de Garantía del Dret d'Accés a la lnformació Pública ha de 
disposar del personal sufícient per a l'exercící correcte de les seves 
funcions, el qua/ s 'organitza d'acord amb les dírectrius del president o 
presidenta de la Comíssió. 
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2. Els /loes de treball a la Comíssíó consten a la relació de llocs de treball del 
departament esmentat a l'artic/e 4, amb la natura/esa, la denominació, el 
nombre de places per grups i nivells, la forma de provlsfó i la resta 
d'elements que cal inc/oure-hi, determinats d'acord amb la normativa 
aplicable al personal al servei de l'Administració de la Generalitat." 

Respecte l'article relatiu als mitjans materials, article 57, en la versió definitiva 
del projecte de Decret, s'incorporen les valoracions del membres de la CGDAIP 
i l'apartat 1 queda redactat de manera que es posa més émfasi en la necessitat 
que la CGDAIP disposi de l'espai, els mitjans tecnics i els recursos 
documentals suficients per poder dur a terme correctament la seva activitat i 
poder tramitar adequadament els procedlments. 

La versió definida de l'apartat 1 de l'article 58 ja conté l'esmena proposada 
pels membres de la CGDAIP en el qual es preveu que la relació entre la 
CGDAIP i l'Administració de la Generalitat s'estableix per mitja del conseller o 
consellera responsable del departament esmentat a l'article 4, que és el 
departament competent en materia d'administració pública, que és !'única 
observació que s'ha presentat al text d'aquest article. En el mateix sentit, els 
apartats 3 i 4 també recullen les observacions proposades perla Sindicatura de 
Comptes. El redactat final de l'article 58 és el següent: 

"Relacions amb l 'Administració de la Generalitat i amb els ens locals 

1. La Comissió de Garantía del Dret d'Accés a la lnformació Pública es 
relaciona amb l'Administració de la Generalitat per mitja del conseller o 
consellera responsable del departament esmentat a l'article 4. 

2. En la tramitació del procediment de mediació i del procediment amb 
resolucíó, fa Comlssió es relaciona amb l'Administració de la Generalitat per 
milja de fa unitat d'informació del departament o entítat afectat per fa 
reclamació a qué fa referencia la disposició addicional del Decret 16912014, de 
23 de desembre, pe/ qual es crea la Comissió Jnterdepartamental de 
Transparencia i Accés a la lnformació Pública. 

3. La Comissió de Garantía del Dret d'Accés a la lnformació Pública es 
relaciona amb als ens locals miljan<;anf el president de la corporació, tret que 
desígnin un altre organ o unitat per canalltzar Ja comunicació amb la Comissió. 

4. La resta d'entitats íncloses a l'article 3 han d'identífícar la persona, unítat o 
órgan encarregat de les relacions amb la Comissió de Garantía del Dret 
d'Accés a la lnformació Pública. En el seu defecte, la Comissió es comunica 
amb el seu maxim responsable." 

D'altra banda, l'article 59 del Projecte va ser objecte de les consideracions de 
l'AAC-GD les quals han estat ateses en relació amb el nom de la Comissió 
Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental, pero no s'ha tingut en compte 
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la seva proposta per a l'apartat 2 ates que el text del Projecte de Oecret 
reprodueix els termes de la disposició addicional sisena de la Llei. 

En relació amb el darrer article de la proposta de Reglament, l'article 60, no 
s'han presentat esmenes ni consideracions que versin sobre el seu contingut, 
relatiu a les relacions amb els organismes de garantía del dret d'accés a la 
informació pública. 

Amb relacíó ambles disposicions addicionals, transitorias i finals: 

El Projecte de Decret inicial no incorporava cap disposició addicional pero 
per part deis membres de la CGDAIP s'ha proposat incorporar una disposició 
addicional única amb el redactat següent: 

"Les resolucions adoptades en materia de dret d'accés a la ínformació pública 
per les administracions i les entitats incloses a /'article 3 d'aquest Reglament 
han de fer constar expressament en el corresponent escrít de notificació que 
poden ser objecte, entre aftres eventuals víes de recurs, d'una reclamació 
davant de la Comissió de Garantía del Dret d'Accés a la lnformació Pública, i 
han d'informar sobre el seu caracter voluntari i gratui't, sobre la natura/esa 
independent de la Comissió i sobre els terminis i la normativa aplicables. 
També han d'indicar el registre o registres en que es poden presentar aquestes 
reclamacíons." 

El contingut d'aquesta proposta i per tant una nova disposició addicional ja ha 
estat incorporal a la versió definitiva del Projecte de Decret, de manera que ha 
estat acceptada la seva consideració, que queda redactat amb el text següent: 

"Disposicions addicionals. 

Única. 
lndícació de la via de reclamacíó davant la Comissió 
La notificacíó de les reso/ucions adoptades en materia de dret d'accés a la 
informació pública per les Administracions i les entitats íncloses a l'article 3 
d'aquest Reglament han d'indicar a /es persones interessades la possibílitat de 
presentar una reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la 
lnformació Pública, amb la ínformació complementaria que correspongui." 

En relació amb les disposicions transitories, el Departament de Justicia, va 
proposar la supressió de la primera disposició transitoria relativa al mandat 
inicial deis membres de la CGDAIP. La proposta de supressíó no és acceptada 
atés que es considera positiva la continurtat deis membres de la CGDAIP del 
primer mandat peró s'ha valorat oportuna la continuYtat únicament de dos 
membres, enlloc deis tres membres que prorrogaven el seu mandat en la versió 
inicial del Projecte de Decret. 
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En relació amb la disposició transitoria segona, relativa a la utilització de 
mitjans electronics, s'han presentat esmenes i valoracions per part del 
Oepartament de Benestar Social i Familia i també pels membres de la 
CGDAIP. 

Atenent a les consideracions formulades, adre9ades a donar garanties a la 
tramitació electrónica de les reclamacions i a la configuració d'un portal propi 
de la Comissió, s'ha modificat el redactat de la disposició transitoria segona en 
la versió definitiva del Projecte de Oecret que queda redactat en els termes 
següents: 

"Segona. 
Mitjans electrónícs 
1. Mentre no disposi del seu propi portal, la Comissió ha de difondre la 

informació requerida per aquest Reglament per mitja del Portal de la 
Transparencia organitzat i gestiona/ per l'Administracíó de la Generafitat. La 
informació relativa a la Comissió ha d'ésser facilment identificable i 
diferenciable i s'hi ha de poder accedir a través d'una adrega propia. 

2. Mentre la Comissió no disposí d'un formularí electrónic propi per a la 
presentació de recfamacíons, les persones interessades podran adre<;ar-les 
al sistema de registre electrónic de la Generalitat, directament o per mítja de 
/'en/lay a aquest registre que ha de figurar en el portal de la Comissió o, 
mentre no en disposí, al Portal de la Transparencia." 

En darrer terme, el Oepartament de la Presidencia suggeria la incorporació 
d'una disposició final que facultés al conseller/a competent en materia de 
transparencia per establir mitjan9ant Ordre el procediment de mediació i que 
corresponentment es suprimís la secció 2a del Capítol VI que regula el 
Procedimenl de mediació. Aquesta esmena no ha estat introdu'ida en la versió 
definitiva del Projecte de Decret ates que no es pot demorar la regulació del 
procediment de mediació, en la mesura que és un procediment de resolució 
previst perla llei de les reclamacions en exercici del dret d'accés. 

D'altra banda, !'Oficina Antifrau de Catalunya i la Federació d'Administracions 
Públiques (lntersindical-CSC) introdueixen dues consideracions generals en 
relació amb Projecte de Oecret. La primera, fa referencia al fet que la 
naturalesa d'organ administratíu de la CGDAIP fa difícil la possibilítat de 
considerar la CGDAIP com un organ de contractació, pero cal tenir en compte 
que el Projecte de Decret no es pronuncia expressament sobre aquesta 
condició i que per tant, no cal recollir cap esmena concreta. En relació amb la 
segona. formulada perla lntersindical-CSC, que fa referencia a la conveniencia 
de fer constar els principis que regeixen les resolucions i les medíacions de la 
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CGDAIP es considera que s'incorporen implfcitament en el text definitiu del 
Projecte de Decret. 
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