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AL.r,EGAcroNS DE L'OFTCINA ANrrpn¡,u DE CATALT.IIvyA

EN I-A CONSULTA PÚBLICA PNÈVTE A L'EI.ABORACIÓ DEL

REGI-AMENT DE DESENIVOLUPAMENT PARCIAL DE I-A LLEI

tg/2oL4, DB TRANSrARÈNcrA, ACcÉs A LA TNFoRMACTÓ

púnrrce r BoN covERN (Lrnr r9/zor4)

En data 27 de febrer de 2OL7 el Departament d'Afers i Relacions

Institucionals i Exteriors i Transparència, a través de la Direcció General de

Transparència, Dades Obeftes i Qualitat Democràtica, ha fet públic al portal

participa.gencat.cat l'anunci d'obertura d'una consulta pública prèvia a
l'elaboració del reglament de desenvolupament parcial de la Llei t9/2Ot4,

d'acord amb el que estableix l'article 133 de la Llei 39/2OL5, de l'1
d'octubre, del procediment Administratiu Comú de les Administracions

públiques (Llei 39 120 15).

El tràmit preceptiu de consulta prèvia permet que, des del 27 de febrer i

fins al 26 de març, la ciutadania i els diferents actors obligats per la Llei

puguin fer apoftacions amb la finalitat de disposar de les seves opinions i

conèixer el seu posicionament respecte aquells punts que permetin una

millor elaboració del reglament.

La consulta persegueix els objectius consistents a conèixer quins són els

principals problemes d'aplicació de la Llei L9/2OL4, en relació amb les

matèries que es pretén desenvolupar reglamentàriament, i alhora

d'identificar quins són els aspectes d'aquestes matèries que, per la seva

naturalesa o complexitat d'interpretació, es considera necessari

reglamentar.
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Amb aquesta iniciativa normativa la Secretaria de Transparència i Govern

Obeft pretén desenvolupar reglamentàriament tres matèries incloses a la
Llei, en concret (i) les disposicions generals previstes (Títol I); les

obligacions de publicitat activa (Títol II); i el dret d'accés a la informació

pública (Títol III).

En els darrers anys l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) ha vingut

intensificant les seves accions en aquest àmbit amb l'objectiu de complir

fidelment la missió que la llei li encomana en tant que institució

específicament dirigida a preservar la transparència i la integritat de les

administracions i del personal al servei del sector públic a Catalunya. En

aquest sentit convé destacar que al febrer de 2013, l'OAC va emetre l'Estudi

Dret d'accés a la informació pública itransparència: aspectes clau en la

seva regulació, (que fou objecte d'actualització en una 2a edició de 15 de

desembre de 20L4, publicada al web de l'OAC) amb la finalitat de contribuir

a difondre i facilitar la comprensió de la naturalesa i abast de l'anomenat

"dret a saber" i més cOnCiSament, Sobre el <<dret d'acCés a la infOrmaCió

pública>>, alhora que recollir els principis que han de regir tot sistema de

transparència, amb la voluntat de pronunciar-se sobre aspectes rellevants a

mode de suggeriments i recomanacions destinats al legislador de Catalunya,

amb la finalitat d'assolir la promulgació d'una llei de transparència que

respongués a les necessitats jurídiques que tota norma en aquesta matèria

entenem que ha de garantir i garantir-ne una adequada aplicació legal.

Materialitzant el compromís assumit per la Institució durant la IX Legislatura

i amb ocasió de les dues cimeres per a la regeneració democràtica

convocades pel president de la Generalitat els dies 6 i 22 de març de 2013,

l'OAC va fer lliurament del seu estudi al Parlament i el va posar a disposició

dels membres de la nova ponència conjunta que, ja durant la X Legislatura,

va assumir la tasca de redactar una proposició de llei en matèria de

transparència, accés a la informació,
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Un cop fet públic l'esborrany del text elaborat per la Ponència de data 10

d'octubre de 2013 al portal participatiu *Escó 136" del web del Parlament,

aquesta Oficina Antifrau va emetre un seguit de recomanacions ¡

suggeriments mitjançant un document d'apoftacions, fet públic

telemàticament en l'esmentat espai Escó 136, ¡ alhora tramès a la Ponència

conjunta del Parlament, en data 27 de desembre de 2OL3.

En el si de la tramitació parlamentària de la Proposició de Llei de

transparència, accés a la informació pública i bon govern, convé destacar

especialment la fase de compareixences d'expefts davant la Comissió

legislativa. L'Oficina Antifrau hi va comparèixer en aquesta qualitat el dia 23

d'octubre de 2OL4, tot reiterant el seu posicionament institucional palesat

en el document d'aportacions al text de la Ponència conegut fins aquell

moment.

En compliment de l'habilitació continguda a l'efecte a l'afticle 4t.2 de la Llei

L9/2Ot4, així com a l'empara del l'exprés mandat legal al Govern, establett

al punt 4 de la disposició final tercera de la mateixa Llei, el Depaftament de

Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya,

mitjançant edicte de 30 d'abril de 201-5, va sotmetre a tràmit d'informació

pública el projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de la Comissió

de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública. Aquesta Oficina hi va

trametre les seves propostes i suggeriments, donant així resposta a l'ofici

que, a aquest efecte, va adreçar el secretari general del Depaftament, en

compliment al tràmit d'audiència disposat a I'art.. 67.4 de la Llei 26/2OLO,

de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions

públiques de Catalunya. Tanmateix, però, l'esmentada norma no ha estat

encara aprovada.
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DrsPosrcroNs cENERALS (TÍror I)

Àm¡it subjectiu

Subjectes obligats inclosos a I'art.3.2 de la Llei L9l2OL4,9u€ no han

de complir directament les obligacions establertes per la Llei t9/2OL4, sinó

a través de l'Administració responsable amb la qual es vinculen o relacionen

Caldria desenvolupar el deure que s'imposa a aquestes persones i entitats

privades "d'informar l'Administració" tan sols en relació amb <<les activitats

directament relacionades amb l'exercici de funcions públiques, la gestió de

serveis públics i la percepció de fons públics, i de les activitats que restin

dins la supervisió i el control de l'Administració en el cas de serveis d'interès

general o universal, així com de les retribucions percebudes pels càrrecs

directius si el volum de negoci de I'empresa vinculat a activitats dutes a

terme per compte de les administracions públiques supera el vint-i-cinc per

cent del volum general de l'empresa.>> En aquest sentit, seria oportú que el

reglament concretés el règim o condicions exigibles al lliurament

d'informació per part d'aquests subjectes beneficiaris o contractistes a

l'Administració responsable amb la qual es vinculen, o bé determinant un

règim específic que reguli el lliurament, o bé establint mínimes exigències o

criteris a I'efecte.

Subjectes obligats inclosos a I'art.3.4 de la Llei L9l2OL4, als quals

tan sols s'exigeix el compliment de les obligacions de transparència

establertes pel títol II de la Llei

Convindria aclarir, primerament, la determinació del lloc on aquests

subjectes han de donar difusió als continguts exigibles. En aquest sentit,

podria preveure's el deure de donar-ne publicitat al seu web o, en el cas

que entitats ¡le petita dimensió pertanyents a un holding empresarial
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manquin de web, preveure'n el deure de publicació al web de l'entitat

matriu o holding.

En segon terme, la norma hauria d'aclarir si els llindars quantitatius relatius

a la percepció de subvencions o ajuts públics (més de 100.000 euros

anuals, o bé el quaranta per cent de llurs ingressos anuals procedeixi de

subvencions o ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui superior a

5.000 euros), es refereixen tan sols a les "entitats privades", 9u€ el

precepte menciona amb caràcter general, o també específicament als

partits polítics, a les associacions i fundacions vinculades, i a les

organitzacions sindicals i empresarials.

Convindria que, als efectes del còmputs d'aquests impofts, d'una banda es

determinés si el període temporal referit a la Llei ha de concretar-se en

I'any natural o en l'exercici pressupostari, ide I'altra eS regulés la

procedència dels ajuts públics percebuts, en la mesura que poden consistir

en finançament d'origen europeu, estatal, autonòmic o local.

Responsables de I'aplicació

Convindria aclarir, en relació amb l'article 4 de la Llei t9/2O14, què cal

entendre per "titulars dels òrgans directius" en les corporacions locals, als

efectes de determinar el concepte d'alt càrrec en les entitats locals.

Al respecte, d'una banda comptem amb una enumeració estricta als art.

130.1 b) i130.2 de la LleiT/L985, de 2d'abril, Reguladora de les Bases del

Règim Local (LRBRL). Tanmateix algunes veus es qüestionen si el concepte

hauria d'encabir també personal tècnic habilitat estatal (secretaris i

interventors municipals), o inclús personal de lliure designació, a raó del

caràcter directiu o de responsable del lloc que ocupen. Aquesta possible
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interpretació extensiva del concepte es fonamenta en les diferents

interpretacions que la LRBRL dóna del terme "personal directiu" o "òrgan

directiu", segons els casos; en aquest sentit, la DA 15a LRBRL, que regula el

règim d'incompatibilitats i declaracions d'activitats i béns dels "directius

locals", deixa palès que es tracta aquest d'un concepte jurídic indeterminat:

mentre que el seu apartat 1r es refereix que els "titulars dels òrgans

directius" queden sotmesos al règim d'incompatibilitats del personal de les

Administracions (Llei estatal 53/t984, Llei catalana 2L/L987) i al règim

d'incompatibilitats post càrrec dels alts càrrecs de l'Estat (Llei 3/2OLS),

sense més especificació, més endavant, però, estableix que a aquests

efectes, tindran la consideració de "personal directiu" els titulars d'òrgans

que exerceixin funcions de gestió o execució de caràcter superior, ajustant-

se a les directrius generals fixades per l'òrgan de govern de la Corporació,

adoptant a l'efecte les decisions oportunes i disposant per a això d'un

marge d'autonomia, dins d'aquelles directrius generals.>>

Actualització de continguts de publicitat activa

L'afticle 6.1 de la Llei t9/2014 s'encarrega de relacionar una bateria

d'obligacions genèriques de transparència activa que incideixen en requisits

tècnics materials d'idoneitat i suficiència en la difusió de continguts. Entre

elles, els subjectes obligats han de garantir que la informació es difon de

manera constant i s'actualitza permanentment <<amb la indicació expressa

de la data en què s'ha actualitzat per darrera vegada i, si és possible, de la

data en què s'ha de tornar a actualitzar.>>

Atès que en la norma legal en cap moment s'estableixen terminis màxims

que assegurin una adequada actualització dels continguts, distingint segons

les matèries, entenem que la norma reglamentària hauria de fer un pas més

enllà:
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Caldria fixar terminis d'actualització de les informacions publicades, encara

que es tracti de terminis generals que es refereixin a les diferents matèries

afectades per la informació, però en qualsevol cas, tractar d'evitar fer

dependre la freqüència de1'actualització de la discreció administrativa;

Fóra bo que la norma proposada exigís informar, en tot cas, de la data de la

propera actualització de cadascun dels continguts publicats, en benefìci

d'una major informació i coneixement de la ciutadania.

Avaluació interna

D'acord amb l'apartat tercer de I'aft. 6 de la Llei L9/20L4, els subjectes

obligats han d'establir procediments basats en indicadors objectius per a

avaluar el compliment de les obligacions de transparència en els quals es

garanteixi la participació d'expefts independents i dels ciutadans. Aquesta

obligació d'avaluació interna particular conviu amb la competència per

avaluar externament el compliment de la Llei, que correspon al Síndic de

Greuges (art. 92 Llei L9/L4). Tanmateix, i atès que l'avaluació interna no és

desenvolupada a la Llei, que no en torna a fer referència al llarg del seu

afticulat:

Convindria que el desplegament reglamentari dediqués part del seu

articulat a regular el procediment i condicions d'exigibilitat i exercici

d'aquesta funció avaluadora en el si de cadascun dels subjectes obligats, tot

identificant els procediments i instruments d'avaluació, els indicadors

objectius de grau de compliment, així com explicitant la cabuda i les

condicions que en tindran els experts i els ciutadans, com ara la Seva

designació o tria, la intensitat i el grau de vinculació de la participació

ciutadana, o els mitjans i canals per pafticipar.
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oBLrcAcroNS DE puBlrcrrAT ACTtvA (TÍrol II)

Continguts de publicitat activa

Seria convenient que, entre els continguts de publicitat activa exigits pels

articles 8 a 13 de la Llei L9/20L4, la norma reglamentària en regulés una

major concreció, en el sentit d'ampliar l'exigència legal a altres continguts

que entenem haurien de ser objecte de difusió activa per paft dels

subjectes obligats, com ara:

Les agendes dels alts càrrecs. Transparència Internacional (Una

avaluació del lobby en Espanya: anàlisis i propostes, 2OL4) ja va

recomanar que la llei en matèria de transparència hagi

d'implementar-se de forma plena i assolir un major accés a les

agendes dels responsables polítics i als criteris emprats per a la

selecció d'experts, així com permetre la participació ciutadana en les

decisions públiques i elaboració dels projectes normatius.

Els criteris d'acord amb els quals es designa una persona perquè

ocupi un alt càrrec i, a aquest efecte, cal fer públic el currículum

amb els mèrits professionals i tècnics de la persona nomenada, atès

que els nomenaments d'alts càrrecs s'han de fer atenent criteris de

competència professional, entre persones amb qualificació i

experiència en llocs de responsabilitat en la gestió públíca o privada,

la qual cosa fonamenta la conveniència d'oferir una més detallada

regulació de la previsió continguda a I'art. 57 de la Llei t9/2074.

Els acords iactes dels òrgans col.legiats (v.gr., del Govern).
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Les resolucions de compatibilitats de tots els servidors públics, i no

només dels alts càrrecs; aquesta exigència tot i no ser prevista a la

Llei t9/20!4, sí resulta exigible amb caràcter bàsic d'acord amb la

Llei L9/20I3.

Els informes d'auditoria interna i, en general, l'activitat de control

intern de la despesa, per la pròpia intervenció.

Declaració de situació patrimonial

Fóra necessari que el desplegament de la Llei L9/2014, en la regulació dels

deures de publicitat activa, aprofités per detallar el règim jurídic de la

declaració indicativa de la situació patrimonial dels alts càrrecs, prevista a

l'afticle 56.2 de la Llei t9/20L4. Aquesta previsió legal, que es limita a fer-

ne constar el deure de fer pública la declaració, així com la interdicció

d'incloure-hi dades de localització i d'altres relacionades amb la privacitat i

seguretat dels titulars, hauria de ser concretada, de tal manera que el

reglament determini l'abast i el contingut de la referida declaració'

Continguts sol.licitats amb freqüència

La Llei L9/20L4, en la lletra m) de I'aft. 8.1), inclou entre els continguts a

publicar de forma activa <<qualsevol matèria d'interès públic, i les

informacions que siguin demanades amb més freqüència per via de

I'exercici del dret d'accés a la informacíó pública.>>. Al respecte, però:

Convindria fer l'esforç de concretar acuradament i deguda la previsió legal,

en el sentit de fixar un paràmetre o criteri per tal de mesurar de forma

objectiva la freqüència requerida als efectes de I'exigència de publicitat

activa dels continguts sol.licitats ievitar, així, la indeterminació inherent al

concepte legal emprat. En aquest sentit, Agustí Cerrillo ha lamentat la
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imprecisió i manca de seguretat jurídica que suposa l'ús per la Llei d'un

concepte jurídic indeterminat com és el de la informació sol.licitada "amb

major freqüència".

Control del compliment dels deures de transparència activa

Fóra convenient que I'autoritat independent encarregada de vetllar pel

control de la transparència -en el nostre cas, la Comissió de Garantia del

Dret d'Accés a la Informació Pública (la GAIP)-, al costat de facultats de

control del dret d'accés a la informació pública, tingués també atribuida la

potestat de requerir a les autoritats, d'ofici o per denúncia, el compliment

de les obligacions de transparència activa.

L'anterior recomanació passa per tenir en compte que, a data d'avui, no ha

estat aprovat un desenvolupament reglamentari relatiu al règim jurídic i

funcionament de la GAIP, per la qual cosa la nostra recomanació pressuposa

que la norma reglamentària objecte dels presents suggeriments serà

cridada a regular també aquesta matèria, tot desenvolupant les previsions

legals contingudes als articles 39 i seg. de la Llei t9/20L4.

La previsió al.ludida és recollida expressament als articles 9 i 34 de la Llei

estatal L9/2Ot3, que en aquest punt manca de caràcter bàsic, i que

atribueix al Consell de Transparència i Bon Govern (CTBG) aquesta tasca de

control del compliment per l'Administració General de l'Estat dels deures de

transparència activa (imposats pel Capítol II del Títol I de la Llei t9/2OL3),

podent dictar resolucions en les quals s'estableixin les mesures que sigui

necessari adoptar per al cessament de l'incompliment i l'inici de les

actuacions disciplinàries que procedeixin, tot configurant-se a mode d'una

de les diverses funcions de tutela de la transparència que li són

encomanades. De la mateixa manera ho disposa l'afticle at.t g) de la Llei

d'Andalusia, a favor del seu Consell de Transparència i Protecció de Dades.
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Malauradament, en canvi, la Llei I9/20L4 opta per no atribuir a la GAIP

aquesta funció de supervisió del compliment dels deures de transparència-

art. 39 a 44- que, com el seu nom indica, veu restringides les possibles

funcions de control assignables a una de sola, relativa la resolució de les

reclamacions contra les desestimacions de sol'licituds d'accés a la

informació pública. Per tant, a l'empara del text legal, el compliment dels

deures de publicitat activa sembla desproveït d'un adequat i específic

control, al marge tant de les competències d'avaluació externa que

S'encomanen al Síndic de Greuges, com de les competències de control

pròpies d'aquest organisme i de l'Oficina Antifrau de Catalunya, a les quals

es remet l'afticle 75 de la Llei t9/2OL4.

DRET o'eccÉs A r.a TNFoRMACTÓ pÚslrcA (TÍToL III)

Límits al dret d'accés

D'acord amb el punt 4t del Preàmbul de la Llei L9/2Ot4 <<en la majoria dels

casos la Llei ha d'utilitzar conceptes jurídics indeterminats>> per a expressar

els límits al dret d'accés; tanmateix aquesta concepció indeterminada dels

límits fou eliminada de l'afticulat en el text finalment aprovat pel Parlament.

L'Oficina Antifrau ha vingut adveftint sobre el risc d'un eventual buidatge

del contingut i eficàcia del dret d'accés a la informació en el cas que les

seves limitacions o excepcions siguin definides a través de termes

imprecisos o ambigus, per la qual cosa es recomana emprar, en la

descripció dels supòsits exceptuats del dret d'accés, un llenguatge clar i

concret que eviti dubtes interpretatius o equívocs, essent recomanable

evitar l'ús de conceptes jurídics indeterminats o genèrics que puguin

prestar-se a confusió.
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El tractament de les limitacions que dispensa el text finalment aprovat de la

Llei empra termes que caldria concretar via reglamentària. Aquests és el

cas, per exemple, de les excepcions descrites com a <<interessos econòmics

i comercials>> o <<política econòmica>>, La limitació consistent en el <<secret o

la confidencialitat en els procediments tramitats per les Administracions>>

resulta ambigua, en tant que no aclareix ni l'abast del secret/confidencialitat

ni l'objecte dels procediments als quals ha de fer referència.

Temporalitat de Ies limitacions

L'article 22.2 de la Llei L9/2OL4 incideix que els límits del dret d'accés a la

informació pública són temporals si així ho estableix la llei que els regula, i

es mantenen mentre perduren les raons que en justifiquen l'aplicació. El

transcurs del temps com a factor limitador de l'aplicació de les excepcions

constitueix, junt amb els testos del dany i de ponderació, una tercera eina

en l'aplicació de les limitacions, també derivada del principi de

proporcionalitat, atès que el dany o menyscabament als interessos que

justifiquen l'establiment d'una excepció al dret d'accés a la informació

pública no perdura indefinidament en el temps, per la qual cosa la protecció

als interessos que justifiquen l'excepció no ha d'anar més enllà de la durada

del dany. En aquest sentit, l'article 3,3 del Conveni del Consell d'Europa

núm. 205 insta els estats part a considerar la possibilitat que qualsevol

excepció només tingui efecte temporalment, fixant uns terminis superats els

quals les limitacions deixin de resultar aplicables.

Tanmateix, en relació amb aquesta temporalitat ni la Llei estatal bàsica ni la

Llei L9/2014 no concreten una major regulació al respecte. Tan sols l'alt. 36

de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents, recull

expressament diversos terminis temporals de vigència, per a l'aplicació de

les limitacions establertes al dret d'accés -un de general, altres aplicables
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en cas de dades personals, i una remissió a altres que puguin establir-se

per reglament, respecte a classes determinades de documents-'

Per tant, l'aprovació d'un reglament executiu constituiria una bona ocasió

per tal de plantejar una regulació o, com a mínim, una especial incidència

en la determinació i concreció de la temporalitat com a factor proporcional

en l'aplicació de les limitacions legalment previstes'

Informació directament relacionada amb I'organització, el

funcionament o l'activitat pública de I'Administració que contingui

dades personals merament identificatives

L'afticle 24.L de la Llei tg/2}14 preveu un règim especial dins la regulació

de les dades personals com a límit al dret d'accés, que sembla apostar per

la prevalença de l'accés a aquest tipus d' informació pública, en la línia de

l'afticle t5.2 de la Llei L9/2013. La regla general aquí sembla doncs

invertir-se, essent la de la màxima obertura o prevalença de la comunicació

de les dades. Tanmateix, però, totes dues normes, estatal i catalana,

n'estableixen com a excepció, amb cefta ambigÜitat, els casos en què

<<hagi de prevaldre la protecció de dades personals o altres drets

constitucionalment protegits.>> Per tant, ambdues normes realment

introdueixen, també en aquests casos concret de dades personals, el deure

de ponderació entre els interessos protegits (accés a informació i protecció

de dades personals), la qual cosa atorga igualment a aquests casos el

caràcter de limitació relativa.

Caldria, en qualsevol cas, que el desenvolupament reglamentari de la Llei

apostés per dur a terme una necessària tasca de clarificació i concreció de

l'abast d'aquest règim. En aquest sentit, destacada doctrina (E, Guichot) és

de l'opinió que l'adició <<merament identificatius>> a les dades personals

resulta <<confusa y desafortunada>>. Tampoc és clarificadora la referència a
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la vinculació amb l'organització, funcionament i activitat pública, que caldria

identificar amb la informació pública stricto sensu, és a dir, la rellevant per

a conèixer la correcció de l'actuació administrativa en la gestió dels serveis,

funcions i recursos públics, relatius a la relació entre el poder públic i els

seus propis servidors públics, contractistes i concessionaris, agents,

beneficiaris de subvencions, de permisos, etc., sempre que no facin

referència, p€r suposat, a la vida privada d'aquestes persones, o quan

I'accés no pugui causar un perjudici desproporcionat a la persona física

afectada.

Seguint aquesta recomanació convé destacar els dictàmens emesos

conjuntament per l'Agència Estatal de Protecció de Dades i el Consell de

Transparència i Bon Govern, de data 23 de març de 2015 i 24 de juny de

2015 en els quals, tot i circumscrits en l'àmbit del dret d'accés en

I'Administració General de l'Estat, s'estableixen criteris uniformes d'aplicació

de les regles contingudes en l'afticle 15 de la llei, relatius a l'accés a

determinades informacions referents a empleats públics.

En aquest mateix sentit, resulten d'especial interès a tenir en compte la

Resolució de la GAIP de 2 de febrer de 2OL6, Reclamació 28/2OL5; la

Resolució de la GAIP de 1 de març de 2016, Reclamació 34/t5; Resolució

de la GAIP de 10 de març de 2016, Reclamacio 3/2OL6; Resolució de la

GAIP de 7 de juliol de 2076, Reclamació 33/L6; o la Resolució del CTBG de

8 de març de 20t6, R/O470/2075.

Presentació de les sol.licituds. El requisit de la "identitat' de la
persona sol.licitant

Especial atenció mereix l'exigència imposada per l'article 26 de la Llei

L9/2074, segons la qual, el mitjà de presentació de les sol.licituds ha de

permetre en qualsevol cas tenir constància de la identitat de la persona
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sol.licitant. La mateixa exigència és prevista tant a la Llei L9/2Ot3, com la

Llei foral tL/20L2 o la Llei d'Extremadura.

Entenem que el reglament que es proposa elaborar hauria d'incidir en la

concreció necessària amb la qual cal materialitzar el requisit exigit relatiu a

la identitat de les persones sol.licitants, tot tenint en compte 9u€,

probablement, no n'hi ha prou que els subjectes obligats requereixin la

consigna de les indicades dades indentificatives de la persona sol'licitant,

sinó que cal procurar, en l'expedient, l'acreditació i verificació de la seva

a utenticitat i correspondència.

En aquest sentit, i tret del canal presencial, la resta de canals de

comunicació han de poder oferir les garanties adequades per tal de

comprovar la identitat del sol.licitant. I aquesta necessitat ha de posar-se

necessàriament en relació amb la Llei 39/2OL5, d'1 d'octubre, de

Procediment Administratiu de les Administracions Públiques (Llei 39/2015),

que al seu aft. 9 és explícita en prescriure que les administrac¡ons públiques

estan obligades a verificar la identitat dels interessats en el procediment

administratiu, mitjançant la comprovació del seu nom i cognoms o

denominació o raó social, segons correspongui, que constin al document

nacional d'identitat o document identificatiu equivalent'

Al seu torn l'article 11 de la Llei 39/2015 exigeix dels interessats, per a

realitzar qualsevol actuació prevista en el procediment administratiu, que

acreditin prèviament la seva identitat, mentre que l'apaftat Segon de

I'afticle reitera en qualsevol cas l'ús obligatori de la signatura per a la

formulació de sol.licituds, entre d'altres tràmits administratius. Al seu

apartat 2n aquest art. 9 admet que els interessats puguin identificar-se

electrònicament davant les administracions públiques, però Sempre "a

través de qualsevol sistema que disposi d'un registre previ com a usuari que

permeti garantir-ne la identitat" i a condició que s'emprin a aquest efecte, o
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bé sistemes basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de

signatura electrònica, de segell electrònic, o bé sistemes de clau concetada

i qualsevol altre sistema que les administracions públiques considerin vàlid,

en els termes i condicions que s'estableixin.

En consonància, fóra convenient que la disposició general cridada a

desenvolupar la Llei L9/2OL4, en compliment del concret mandat contingut

a l'article 27.2 de la Llei t9/2074 icom a part integrant del genèric mandat

contingut a l'article L9,2 de la Llei L9/20t4 -segons el qual els subjectes

obligats han d'adoptar les mesures organitzatives necessàries per al

compliment del dret d'accés-, prevegi i reguli el <<formulari electrònic senzill

i fàcilment accessible que el Portal de la Transparència ha de posar a

disposició dels ciutadans>>, a fi iefecte de poder presentar sol'licituds per

mitjans electrònics, o bé en prevegi el mitjà alternatiu que es consideri

opoftú per a aquesta finalitat, sempre amb les garanties d'autenticitat i

verificació d'identitat més amunt exigides.

Inadmissió de les sol.licituds

La Llei L9/20L4 permet inadmetre les sol.licituds que tenen per objecte

demanar opinions o qualsevol document de treball intern sense

rellevància o interès públic (art. 29.1).

Convindria aclarir l'abast d'aquesta causa d'inadmissió, tant perquè aquest

caràcter "intern" es correspon amb un concepte jurídic indeterminat, com

perquè caldria donar pautes o criteris per a identificar els casos en els quals

el coneixement de la documentació interna pot tenir un evident ¡

importantíssim interès públic, en la mesura que el caràcter auxiliar o

preparatori de la informació no I'exclou, per se, d'una eventual rellevància

pública, per resultar determinant pel coneixement del procés de presa de

decisió final.
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En aquest sentit, el Reglament (CE) 1049/2001, on la informació objecte

d'accés és de gran amplitud i inclou documents preparatoris i d'ús intern, en

preveu com a excepció (article 4.3) la denegació de l'accés pel que fa tant

als documents per a ús intern de les institucions relacionats amb assumptes

en els quals encara aquestes no han adoptat una decisió (paràgraf 1r), com

als documents que continguin opinions per a ús intern, fins i tots desprès

que s'hagi adoptat una decisió (paràgraf 2n). En ambdós casos, però, el

precepte exigeix com a condició de l'exclusió que la divulgació d'aquests

documents <<perjudiqui greument el procés de presa de decisions>>.

Igualment esdevé de tot necessari aclarir el significat de la causa

d'inadmissió consistent en què la sol.licitud d'accés comporti una tasca

complexa d'elaboració o reelaborac¡ó (art. 29.1 de la llei L9/2O14). El

precepte precisa que, per afavorir el principi d'accés, ..[e]n aquest cas, es

pot donar la informació de manera desglossada, amb l'audiència prèvia del

sol.licitant>>. Tanmateix, ien contra del nostre parer, el precepte de la Llei

catalana pateix de diverses dificultats d'interpretació i aplicació, perquè

novament empra conceptes jurídics indeterminats que no hauria de

fonamentar la institució de la Inadmissió ("complexitat", o "reelaboració").

Pel que fa aquest darrer terme, <<reelaboració>>, resulta clarament equívoc i

indeterminat en la mesura que la norma, lluny de definir-lo, no troba

precedents en les normes d'accés a la informació pública.

Caldria doncs que la norma reglamentària fes l'esforç de determinar

aquesta causa d'inadmissió en el sentit de no impedir, en cap cas, l'accés a

informacions que no es trobin materialitzades en un suport concret. El

motiu d'inadmissió no pot representar un obstacle per a I'accés a

informacions contingudes en bases de dades o que no tingui un origen o

suport concret fàcilment o directament identificable.
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La tasca de reelaboració en cap cas pot identificar-se doncs amb supòsits en

els quals la informació no pugui ser obtinguda i lliurada de manera directa i

còmoda, perquè requereixin una tasca prèvia de cerca, recopilació,

sistematització, refosa, deducció o anàlisi, de dades ja existents, en poder

de les Administracions. Dit d'una altra manera: el fet que la informació

detinguda per les autoritats públiques no estigui recollida en un suport

documental concret, en cap cas no pot fer perdre el seu caràcter

d'informació pública i, per tant, no ha de constituir impediment per admetre

la sol.licitud i donar-li tràmit.

En aquest sentit, la Llei de transparència d'Andalusia introdueix un article

(el 30) contenidor de <<[r]egles especials relatives a les causes d'inadmissió

de les sol.licituds d'accés>>, Çu€ sembla assolir un major grau de concreció

en un intent d'esclarir l'abast d'aquesta causa d'inadmissió prevista pel

legislador estatal, en establir que, per a llur aplicació, caldrà tenir en

compte que <<no s'estimarà com a reelaboració que justifiqui la inadmissió la

informació que pugui obtenir-se mitjançant un tractament informatitzat d'ús

corrent>>.

Organs competents

L'article 21.3 de la Llei estatal L9/20L3 incorpora un exprés mandat a tots

els subjectes obligats d' <<identificar clarament l'òrgan competent per a

conèixer les sol.licituds d'accés>>; al seu torn l'afticle 32 de la Llei

t9/2O14 disposa, en el cas de l'Administració de la Generalitat, que la

competència per resoldre les sol.licituds d'accés ha de recaure en el <<òrgans

superiors jeràrquics dels serveis o les unitats que disposen de la

informació>>.
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Entenem, però, que és en l'articulat del reglament de desplegament on

caldria desenvolupar aquest mandat amb la finalitat d'establir criteris de

determinació de l'òrgan competent per resoldre les sol'licituds.

Així mateix, I'afticle 2L.2 de la Llei estatal t9/2OL3, tot ique sense caràcter

bàsic, estableix el que anomena "unitats especialitzades d'informacaó",

amb competències per a l'exercici de funcions de recepció i tramitació de les

sol.licituds d'accés, així com per a portar-ne un registre o realitzar els

tràmits interns necessaris per a donar accés a la informació sol'licitada, o la

funció de resoldre o donar resposta a les queixes formulades per manca de

difusió activa d'informació en el Portal de Transparència.

Amb aquest antecedent, fóra bo que la disposició reglamentària que

desenvolupi les previsions legals contingudes a la Llei 19/2014 prevegi al

seu torn I'exístència d'unitats administratives equiparables o, si més no,

criteris o pautes per a la seva determinació, composició i atribució de les

funcions que, amb caràcter previ a la resolució de les sol.licituds d'accés, cal

gestionar en el sí dels subjectes obligats.

Termini per resoldre

D'acord amb la Llei L9/2OL4, el termini per resoldre es pot prorrogar quan

ho justifiquen el volum o la complexitat de la informació requerida.

Convindria doncs que el reglament que desenvolupi la Llei t9/2ot4 incideixi

en aquesta descripció dels motius de pròrroga, tot millorant la redacció

legal en el sentit de precisar que han de venir referits, més concretament, a

les dificultats que pot comportar la tasca d'obtenció de la informació

sol.licitada -anàlisi, recerca o investigació-. En qualsevol cas, la previsió

d'un més detallat règim relatiu a la prorroga aconsellaria preveure'n

períodes breus i específics de temps, a acordar per raonS objectives,
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concretes i taxades, corresponent en tot cas al subjecte obligat la càrrega

de provar la realitat d'aquests motius.

El sentit positiu del silenci

Una de les majors novetats introduïda per la Llei L9/20t4 respecte del

règim bàsic establert en matèria d'accés a la informació pública per la Llei

estatal 19/20L3 és precisament la previsió d'un silenci positiu.

Tanmateix, però, aquest sentit positiu del silenci resta atenuat al mateix

article de referència, quan, d'una banda, excepciona del silenci positiu els

casos en què <<una norma amb rang de llei estableixi expressament un

efecte desestimatori, total o parcial, amb relació a una determinada

informació>>, i de l'altra, matisa que ..In]o eS pot adquirir per silenci

administratiu el dret d'accés si concorre algun dels límits establefts per

aquesta o altres lleis per a tenir accés a la informació pública.>>

D'acord amb l'anterior, del criteri palesat per la Comissió de Garantia del

Dret d'Accés a la Informació Pública, en el seu document aprovat en data 7

de gener de 20L6, pel qual estableix "criteris interpretatius sobre

reclamació a la GAIP en cas de silenci administratiu", sembla poder deduir-

se que, en realitat, el silenci positiu es tracta més d'una aparent novetat

que d'una ceftesa. En paraules de la GAIP: atès que entra dins d'una lògica

jurídica impecable la previsió de no poder adquirir per silenci administratiu

positiu drets d'accés a informació protegida o reservada per límits legals,

<<l'atticle 35.1 i2 LTAIPBG estableix, més que un règim general de silenci

administratiu positiu a les sol.licituds d'informació pública, en realitat un

règim combinat de silenci administratiu negatiu (si concorren lleis o límits

legals que així ho compoftin) ipositiu (en la resta de casos).>> Així itot la

GAIP reconeix que <<no és gens fàcil de determinar fins a quin punt els límits

legals establets per la legislació de transparència s'han d'aplicar o no i han
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de prevaler o no sobre el dret d'accés, en relació amb cada concreta

sol.licitud d'informació pública (.,.) se suposa que la persona sol'licitant ha

de prendre una decisió que no és gens fàcil: entendre si el silenci

administratiu produït és positiu o negatiu.>>, perquè les accions

subsegüents, que són diferents segons si el silenci interpretat és negatiu

(pot recórrer o reclamar immediatament) o positiu (pot demanar a

l'Administració el lliurament efectiu de la informació sol.licitada). Aquesta

càrrega Suposa nombrosos problemes, atès que <<requereix anàlisis i

valoracions jurídiques difícils i complexes, tant per poder considerar si

concorren lleis o límits legals que compoften el sentit negatiu del silenci,

com per determinar el procediment aplicable seguidament, segons si el

silenci és apreciat com a positiu o com a negat¡uì>>, êl qual se Suma que la

valoració <pot perfectament no Ser compaftida per l'Administració, que al

cap de més de dos mesos d'haver rebut la sol.licitud d'informació, iquan la

persona sol.licitant està convençuda del dret a obtenir-la guanyat per silenci

administratiu positiu, pot resoldre que concorren límits que determinen el

sentit negatiu del silenc¡ (...)u.

La problemàtica que suposa preveure un sentit positiu del silenci, que al seu

torn es troba excepcionat per la concurrèncía de supòsits (limitacions),

I'apreciació dels quals no és ni molt menys automàtica, sinó que, ans al

contrari, compofta una anàlisi i judici de valor tècnics previs, hauria de

poder ser esmenada per l'ordenament, tot i ser conscients dels

condicionants que l'exercici de la potestat reglamentària suposa.

Accés material a la informació

El pressupòsit bàsic per a l'accés material o efectiu d'informació el

constitueix l'estimació de la sol.licitud, totalment o parcial, per resolució

expressa. En aquests casos, l'article 36 de la Llei t9/2OL4 preveu un
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termini de 30 dies (s'entenen hàbils) perquè l'òrgan competent subministri

la informació a l'interessat,

Noti's guê, primerament, aquesta previsió contravé -i empitjora

notòriament- el règim establert en aquest punt per l'afticle 22.L de la Llei

79/20L3, segons el qual sembla que cal donar accés immediat a la

informació -<<en el moment de la notificació de la resolució>>- com a regla

general, i només quan això no pugui ser possible <<haurà d'atorgar-se, en

qualsevol cas, en un termini no superior a deu dies>>.

A banda d'aquesta apreciació, de la previsió legal s'extreu que la persona

sol.licitant pot, per tant, romandre dos mesos per a obtenir efectivament la

informació I'accés a la qual li ha estat reconegut per silenci. Des de l'Oficina

Antifrau hem estat crítics en entendre que aquesta suposada imposició legal

d'haver de sol.licitar novament l'accés (material), un cop reconegut el dret

es tracta d'una previsió excessiva i, per tant, normativament millorable, en

la mesura que atorga a l'Administració el privilegi de comptar amb un nou

termiqi de 30 dies per a subministrar les dades sol.licitades, l'accés a les

quals ha estat ja formalment reconegut.

Seria doncs necessari que I'ordenament precisés quin ha de ser el dies a

quo d'aquest termini per a subministrar la informació -data de la resolució,

o l'endemà de la seva notificació-. En qualsevol cas, convindria aclarir si en

les estimacions per resolució expressa cal o no que la persona sol'licitant

hagi de demanar, posteriorment a la resolucíó estimatòria, l'accés efectiu a

la informació,

Tot i la polèmica servida amb el reconeixement del silenci positiu per la Llei

L9/2Ot4, cal dir que aquesta novedosa previsió no comporta grans avenços

en realitat, atès que d'acord amb l'art. 35 Llei t9/20L4, en els casos

d'estimació per silenci, l'Administració està obligada a facilitar l'accés a la
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informació pública en el termini establert per l'article 36 (és a dir, de 30

dies hàbils)..a comptar del moment en què el sol.licitant ho demani>>. Per

tant, del tenor literal del precepte sembla inferir-se que caldrà una petició

expressa posterior al silenci, per tal d'obtenir la informació, i que des

d'aquesta petició l'Administració disposarà doncs d'un altre termini (de 30

dies) per a fer-la efectiva; així ho ha entès, per exemple, la Guia d'aplicació

de la Llei I9/20t4 de 29 de desembre, de transparència, accés a la

informació pública i bon govern a les entitats locals emesa el 27 de maig de

2015 per la Secretaria de Cooperació i Coordinació de les Administracions

Locals amb col'laboració amb les Diputacions de Catalunya, l'Associació

Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i el Consorci

Administració Obefta de Catalunya (AOC).

Per tant, en aquests casos d'estimació per silenci entenem que caldria fer la

mateixa valoració que la manifestada en relació amb el subministrament de

l'accés reconegut per resolució expressa.

Tanmateix, però, convé tenir present que la GAIP, en el seu document de 7

de gener de 20L6, pel qual estableix "criteris interpretatius sobre

reclamació a la GAIP en cas de silenci administratiu", referit més amunt,

interpreta que en cap cas la Llei L9/20L4 no obliga expressament les

persones sol.licitants d'informació, un cop produit el silenci presumptament

positiu, a adreçar-se de nou a l'Administració per demanar que els lliuri

materialment la informació sol.licitada: <<[m]és que establir aquesta càrrega

per a les persones que sol'liciten la informació, el que fan els afticles 35.3 i

36.1 (...) és fixar una obligació per a I'Administració, que haurà de lliurar

obligatòriament la informació estimada presumptament per silenci positiu

en el termini de trenta díes. Per a les persones sol.licitants, formular la

demanda de lliurament material o efectiu de la informació prevista per

l'article 35.3 (.,.) és una facultat que dóna la llei, no una obligació.>
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En qualsevol cas, el reglament esdevindria una bona oportunitat per regular

explícitament el tema que ens ocupa, de tal forma Çu€, en casos

d'estimació per silenci, desaparegui qualsevol dubte en el sentit de no

contemplar-se cap càrrega o deure de la persona sol.licitant d'haver de

sol.licitar l'accés novament un cop produìt el silenci.

Publicitat de les resolucions

Tan sols la Llei estatal L9/20L3 pren consciència de la necessitat de fer

públiques les resolucions dictades en matèria d'accés a informació pública,

un cop notificades als interessats i prèvia dissociació de les dades personals

que puguin incloure's, tot i que l'afticle 14 de l'esmentada Llei sembla

restringir aquest deure de publicitat tan sols a les resolucions

desestimatòries que, totalment o parcial, deneguin el dret d'accés com a

conseqüència de l'aplicació d'algun dels límits.

Encara que malauradament la Llei t9/2OL4 no conté cap mesura relativa a

la publicitat activa de les resolucions en matèria d'accés, creiem oportú que

el reglament que la desenvolupi en prevegi alguna referència per tal

d'assegurar, o bé la publicitat de totes les resolucions dictades pels

subjectes obligats, o bé algun règim alternatiu al respecte.

Impugnació de les resolucions

Naturalesa de la reclamació especial davant la GAIP

Aquesta Oficina, des de fa temps, ha vingut manifestant greus reserves pel

que fa al disseny i la naturalesa del sistema impugnatori de les resolucions

que es dictin en matèria d'accés a la informació pública.
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La possible interposició d'un recurs de reposició, previst a l'article 38 de la

Llei t9/20t4, fa suposar necessàriament que les resolucions del dret

d'accés han d'esgotar la via administrativa, d'acord amb allò disposat a

l'article L23.L de la Llei 39/2015.

Acceptada aquesta solució (finalització de la via administrativa), les vies

d'impugnació ordinàries són clares: o es recorre la decisió en via

administrativa, a través del recurs potestatiu de reposició, o s'interposa

directament un recurs contenciós administratiu.

Tot i aquestes dues vies d'impugnació, però, res no impedeix que la primera

d'elles (el recurs potestatiu de reposició) pugui ser substituïda per un altre

procediment d'impugnació en via administrativa, però especial, per raó de

la matèria, tot fent ús de la possibilitat que al respecte l'afticle tt2.2, 2n,

de la Llei 39/2015 concedeix al legislador sectorial de substituir el recurs

potestatiu de reposició respectant el seu caràcter potestatiu per a

l'interessat.

Precisament per aquest motiu, hem entès que la reclamació hauria de ser

alternativa -això és, substitutiva- al recurs administratiu ordinari de

reposició:

Els afticles 39 i 42 de la Llei 79/2OL4 configuren la reclamació que s'hi

regula (especial o ad hoc en matèria de dret d'accés) com una via

impugnatòria de caràcter facultatiu i prèvia a la impugnació en via

contenciosa administrativa. D'aquestes afirmacions en resulta necessària

conseqüència que la reclamació especial ha de ser substitutòria del recurs

ordinari de reposició. Per tant, tots cjos mecanismes d'impugnació, ambdós

facultatius, que tenen per objecte resolucions que esgoten la via

administrativa, i ambdós previs a la via jurisdiccional, no poden conviure,
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de la qual cosa es desprèn que, necessàriament, la reclamació especial ha

de desplaçar i substituir el recurs potestatiu de reposició.

La vocació substitutòria de la reclamació especial és implícita en el

Preàmbul de la Llei L9/20I4, a I'ap. 4t, en què es fa palesa la rellevància

especial del sistema de garanties que s'estableix: "[d]avant el règim

ordinari dels recursos administratius, la Llei ha optat per un procediment ad

hoc de reclamació, que es basa en la creació d'un òrgan independent i

professionalitzat, la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació

Pública (...)".

A més, és aquesta la solució que adopta la Llei estatal t9/2}t3 quan el seu

article 20.5 estableix que <<les resolucions dictades en matèria d'accés a la

informació pública són recurribles directament davant la Jurisdicció

Contenciosa-administrativa, sense perjudici de la possibilitat d'interposició

de la reclamació potestativa prevista a l'article 24.>> Alhora, l'article 23.1 de

la referida Llei 79/2O13 prescriu, i amb caràcter bàsic, que la reclamació

<tindrà la consideració de substitutiva dels recursos administratius de

conformitat amb allò disposat a l'afticle LO7.2 de la llei 30/1992 (...), -
remissió que actualment ha d'entendre's feta a l'article L12.2 2n de la Llei

39/20t5, com s'ha dit-.

En canvi, l'aft. 39.1 de la Llei L9/2OL4 al'ludeix al doble objecte de la

reclamació davant la GAIP quan afirma que "[]es resolucions expresses o

presumptes en matèria d'accés a la informació pública i, si escau, les que

resolguin el recurs de reposició, poden ésser objecte de reclamació gratuita

i voluntària davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació

Pública (...)" .

S'esdevé així que la Llei L9/2OL4, en no determinar expressament si la

resolució administrativa esgota o no la via administrativa, i acumular alhora
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la reclamació especial davant la GAIP al recurs potestatiu de reposició,

genera inceftesa i manca de seguretat jurídica, a més d'una possible

interpretació contrària a la norma estatal bàsica. Aquesta important

incongruència genera una essencial problemàtica a l'hora de determinar la

naturalesa jurídica pròpia de la reclamació, per la qual cosa hauria de ser

necessàriament esmenada, tot i ser conscients dels condicionants que

l'exercici de la potestat reglamentària suposa.

Resolucions impugnables davant Ia GAIP

Per tal de donar resposta a aquesta qüestió, davant el silenci que manté al

respecte I'afticle 39 de la Llei t9/2\t4, convé estar a allò disposat als

articles 73 i 74 del mateix text legal.

Sembla que les resolucions en matèria d'accés impugnables davant la GAIP

han de ser les dictades pels ens que integren el concepte d'"Administració

pública" definit a l'afticle 2.f) de la mateixa Llei L9/2OL4: <<les

administracions públiques i els organismes, els ens públics i els ens

instrumentals del sector públic i entitats vinculades amb l'Administració a

què fa referència l'afticle 3.1.a, b, ic, iels altres organismes iinstitucions

públiques compresos en l'afticle 3.1.b.>> A aquests efectes, les lletres a), b)

ic) de l'afticle 3.1 de la Llei t9/2ot4 contenen els següenttext literal:

,.a) A I'Administració de la Generalitat i els ens que integren I'Administració

local a Catalunya.

b) Ats organismes i ens públics, les societats amb participació maioritària o

vinculades, les fundacions del sector públic, les entitats de dret públic

dependents o vinculades amb les adminístracions a què fa referència la

lletra a, les entitats de dret públic que actuen amb independència funcional

o amb una autonomia especial reconeguda per llei que exerceixen funcions
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de regulació o supervisió externa sobre un determinat sector o activitat, les

institucions de la Generalitat a què fa referència el capítol V del títol II de

I'Estatut d'autonomÌa, els col.legis professionals i les corporacions de dret

públic en allò que afecta l'exercici de llurs funcions públiques i els consorcis

o altres formes associatives i llurs ens vinculats i societats mercantils en

què par-ticipa de manera majoritària alguna d'aquestes administracions.

c) A les universitats públiques de Catalunya Ì els ens que en depenen o hi

estan vinculats o participats, incloses les societats mercantils, /es

fundacions i altres ens instrumentals.>>

Ara bé, quan I'afticle 73.3 de la Llei L9/20L4 es refereix als actes o

omissions <<d'entitats de dret públic, societats i fundacions públiques i

consorcis>> que afectin el dret d'accés a la informació pública, entén que

se'ls ha d'aplicar igualment, ex lege, el sistema de garanties que estableix

el capítol IV del títol III (reclamació especial davant la GAIP).

Però l'afticle74.3 de la mateixa Llei al.ludeix als actes o omissions <<d'altres

organismes públics> que afecten el dret d'accés a la informació pública, en

relació amb els quals "es pot" aplicar el sistema de garanties estableft pel

capítol IV del títol III a condició que aquestes institucions i organismes així

ho hagin establert prèviament amb la GAIP a través de la subscripció d'un

conveni a aquest efecte, Per tant, l'eficàcia i aplicació de la reclamació

especial davant la GAIP resta supeditada, en aquests casos, a la subscripció

prèvia d'un conveni.

El problema rau a determinar a quins <<altres organismes públics> està fent

referència aquest precepte de l'article 74 de la Llei i9/20t4, que cal

distingir, en qualsevol cas, de les <<entitats de dret públic>> a les quals es

refereix l'article 73 anterior -i davant els quals és exercitable la reclamació

davant la GAIP per imperatiu legal-.
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En la seva memòria corresponent a l'any 2OL5, tot recollint la doctrina de

les Resolucions sobre les Reclamacions L7/2OL5 i 3t/2OL5, la GAIP aborda

el tema de la subjecció a la reclamació davant la GAIP -apartat 7è de la

memòria-. Després de reconèixer la manca de claredat al respecte en la

lectura conjunta dels articles 73 i 74 de la Llei L9/2OL4, l'argumentari

copsat sembla fer-ne una interpretació aperturista i favorable per tant a la

impugnació de les resolucions mitjançant la reclamació especial, en el

següent sentit:

,rEs precisament en relació amb aquests òrgans estatutaris (singularment el

Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges i la Sindicatura de

Comptes) que es pot posar en qüestió la possibilitat d'impugnar les seves

decisions en matèria d'accés a la informació pública davant la GAIP, atès

que l'artkb 23.2 i la Disposició addicional 4a.1 de Ia Llei 19/2013, de 9 de

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

(LTAIPBG estatal), que té caràcter bàsic, estableixen que contra les

resolucions dictades pêr, entre altres, les institucions autonòmiques

anàlogues al Defensor del Poble, Tribunal de Compfes i Consell d'Estat,

només es pot plantejar recurs contenciós administratÌu directe. Davant

d'aquesta disposició de la llei bàsica, QUê obeeix a la finalitat comprensible

de respectar I'autonomia d'aquestes institucions de naturalesa iurídica

especial i caràcter independent, té sentit la prevísió del legislador català

d'un conveni entre l'organisme estatutari afectat i la GAIP per poder

estendre una via de garantia det dret d'accés, com és la reclamació davant

la GAIP, que d'altra manera es podria entendre impedida per imperatiu de

la legislació estatat. En aquests casos, condicionar a un conveni previ la via

de la reclamació davant de la GAIP, a més de respectar I'autonomia de les

instítucions estatutàries indicades, satisfent d'aquesta manera les finalitats

que en aquest punt té la tegistació bàsica, suposa també una ampliació de

les garanties del dret d'accés a la informació pública feta per Ia llei catalana,
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en comparac¡ó amb les limitacions establertes per la legislació estatal, i és

precisament aquesta ampliació dels drets de la ciutadania d'accés a la

informació pública el que donaria legitÌmitat a la innovació efectuada per la

llei autonòmica.>>

D'aquesta manera, la interpretació de la GAIP sembla incloure en la via del

conveni prevista a l'afticle 74.3 de la Llei L9/2014 tan sols als òrgans

estatutaris.

Segons el seu criteri, doncs, la GAIP és competent ex lege per a resoldre la

reclamació contra resolucions d'accés dictades per tota la resta d'ens

obligats que integren el concepte d' "Administració pública", donat per la

mateixa Llei 79/2014, sense necessitat, doncs, de subscripció prèvia de cap

conveni, atès que interpretar el contrari per a ens públics com les

universitats, corporacions de dret públic, o altres entitats independents,

<<restringiria indegudament les garanties del dret d'accés>> contingudes a la

Llei 19/2014 i, amb caràcter bàsic, a la Llei t9/2OL3.

En qualsevol cas, la proposta de norma reglamentària que desplegui les

previsions de la Llei L9/2014 constituiria una bona ocasió per tal d'aclarir

aquest assumpte, en el sentit d'especificar en termes normatius a quins

<<altres organismes públics> està fent referència I'article 74 de la Llei

t9/2074 i, per tant, han de subscriure un conveni amb la GAIP si pretenen

sotmetre's al sistema especial d'impugnació davant aquest òrgan.

La Comissió de Garantia del Dret d'Accés (GAIP)

Funcions

Els apartats 2n i 3r de l'article 39 de la Llei 19/2014 fan al.lusió a les

funcions de la GAIP. Tanmateix, aquestes no només no s'expliciten en el
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text legal, sinó que el seu article 39 sembla en realitat assignar una unica

funció constreta a l'estricta tramitació iresolució de les reclamacions contra

resolucions dictades en matèria de dret d'accés a la informació pública pels

subjectes obligats.

De fet, la unifuncionalitat reconeguda per la Llei L9/2Ot4 a la GAIP es

contraposa amb les múltiples competències que l'aft. 34 de la Llei estatal

t9/2Ot3 -lògicament sense caràcter bàsic-, atribueix al Consell de

Transparència i Bon Govern en el marc de l'Administració de l'Estat, 9u€,

recordem, entre d'altres funcions, és cridat a vetllar també pel compliment

de les obligacions de publicitat activa, àmbit en el qual, davant un

incompliment, pot emetre resolucions per a fer cessar el mateix o per a

instar la incoació del corresponent expedient sancionador.

Es per aquest motiu que entenem adient que el reglament que es

contempla elaborar faciliti una relació completa del llistat de funcions que

hauria d'exercir la GAIP en matèria de transparència, en sentit més ampli

possible, de tal forma que aquest òrgan fos competent per a supervisar el

compliment de la legislació vigent en matèria de transparència i accés a la

informació pública, de tal manera que s'asseguri el seu control igualment

del compliment dels deures de publicitat activa que són objecte de regulació

del Títol II de la Llei t9/2OI4. En qualsevol cas, i al marge de la bondat de

l'ampliació competencial que en pogués preveure la via reglamentària, fóra

oportú que aquesta aprofités l'avinentesa alhora per a concretar amb

suficient detall totes i cadascuna de les potestats i facultats que s'atribueixin

a la GAIP en la matèria que ens ocupa.

Composició

Aquesta Oficina pretén advertir aquí d'aspectes essencials de I'estatut

jurídic dels membres que composen la GAIP que no són aclarits, ni tan sols

previstos, a l'article 40 de la Llei L9/2Ot4.
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En aquest sentit convindria determinar quina ha de ser la vinculació jurídica

professional dels membres de la GAIP. El precepte legal referit tan sols

preveu que seran designats per 3/5 parts dels diputats del Parlament de

Catalunya i que han d'exercir el càrrec amb dedicació exclusiva, però no

especifica si romandran adscrits o vinculats al Parlament, o bé a

l'Administració de la Generalitat, a la qual s'adscriu la GAIP (art.41.1).

Aquesta determinació de la vinculació és essencial pels nombrosos efectes

que s'hi deriven. Alhora, resulta necessari que s'aclareixi la naturalesa del

càrrec: si es tracta d'un alt càrrec o bé tenen la consideració de personal al

servei de l'Administració de la Generalitat; recordem que la Llei L9/20t4 tan

sols prescriu que els seran aplicables "les normes sobre incompatibilitats del

personal al servei de les administracions públiques". En darrer terme, convé

regular el sistema de proposta de candidats, sens perjudici de la designació

de les persones que per primera vegada integren la GAIP -designació feta

sense haver disposat del desplegament reglamentari-: resulta

absolutament necessari, en parer de I'Oficina, que la norma reglamentària

concreti definitivament de quina manera s'ha d'articular la primera fase del

procediment de designació, és a dir, la de formació d'un grup de persones

aspirants, essent preferent un sistema de convocatòria pública per entendre

que aquesta és l'única manera de garantir els principis que necessàriament

han d'inspirar I'accés a càrrecs públics de caràcter professional: igualtat,

mèrit i capacitat.

En un sentit similar, el càrrec de la secretaria tècnica de la GAIP tampoc no

compta amb la mínima concreció normativa exigible. En aquest sentit:

Recomanem que el Projecte de decret especifiqui la vinculació concreta que

aquest càrrec ha de tenir amb el departament d'adscripció de la GAIP;

prevegi un concret règim o sistema per a proveir la plaça; indiqui el rang

jeràrquic que ha de correspondre al lloc de treball, així com la seva previsió
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en la relació de llocs de treball corresponent al Departament d'adscripció de

l'òrgan administratiu; i, amb caràcter general, reguli la provisió, l'estatut i la

resta de condicions jurídiques inherents a la plaça en garantia del ple

respecte a la normativa vigent en matèria de funció pública i, en especial,

als principis d'igualtat, mèrit i capacitat que la fonamenten.

En la mateixa línia convindria aclarir les condicions mínimes essencials del

règim jurídic que afecti al personal adscrit a la GAIP, D'aquesta manera,

resulta imprescindible que la norma a proposar incideixi en la vinculació del

personal i el règim aplicable als llocs a ocupar, que hauria de respectar les

normes vigents en matèria de funció pública, amb especial menció als

sistemes de provisió de les places, garantint el ple respecte als principis

d'igualtat, mèrit i capacitat, així com preveure la integració dels llocs a

ocupar en la relació de llocs de treball del departament al qual s'adscriu

l'òrgan.

Aquestes necessàries previsions reglamentàries compten amb l'expressa

habilitació legal continguda en els dos apaftats de l'article 41 de la Llei

19/20L4, que insten al Govern a determinar per decret tant l'adscripció de

la GAIP a un departament concret, així com a establir-ne per reglament

l'organització i el funcionament.

Barcelona , 24 de març de 2OL7

Oliver G ia Mu oz

Tècnic jurista

Àrea de legislació i assumptes jurídics
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