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Informe de tancament 20L3 /A-003
de les al.legacions al Reglament del
Sistema dArxius i Gestió de
Documents de la Diputació de Girona

Dades de seguiment

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

Fent ús d'aquesta potestat, el z5 de març de zor3 es va emetre escrit amb els
suggerimentJ d'aquesta Oficina al Reglament del Sistema d'Arxius i Gestió de
Documents de la Diputació de Girona que es trobava en fase d'informació pública.

En data 9 de juliol de zor3, es rep resposta de la Secretaria General de la Diputació de
Girona.

Donant compliment a l'article 3o de les Normes d'Actuació i Règim Interior I'OAC
ha dut a terme les corresponents actuacions de seguiment consistents en:

a) Valorar la resposta de la Secretaria General de la Diputació de Girona.

b) Actualitzar l'apartat de la pàgina web de I'OAC corresponent a les al.legacions.

c) Elaborar el present informe.

Amb aquestes actuacions es dóna per finalitzat el seguiment de les al.legacions al
Reglament del Sistema d'Arxius i Gestió de Documents de la Diputació de Girona.
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Proposta de Publicació a la pàgina web de I'OAC

El seguiment de les actuacions permet mantenir actualitzada tota aquella informació
rellevant relacionada amb l'expedient i facilita la seva posada a disposició de la
ciutadania mitjançant el web corporatiu de I'Oficina, satisfent el compromís de
transparència de la Institució envers la societat a la que serveix.

A tals efectes proposem incloure al quadre de I'apartat d'al.legacions de la pàgina web
el següent contingut:

Proposta de text per a la memòria anual

EI zz de gener de zor3 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona
número 689 anunci sobre l'aprovació inicial del Reglament del Sistema d'Arxius i
Gestió de documents de la Diputació de Girona.

En data z5 de març de zor3 i emmarcat en la fase d'informació pública, es va trametre
escrit de I'Oficina Antifrau de Catalunya fent una sèrie de suggeriments orientats al
foment i a l'enfortiment del dret d'accés a la informació pública i les exigències de
transparència a què obeeix la tècnica arxivística així com fent les observacions de
caràcter tècnic que tangencialment es van estimar oportunes.

El 9 de juliol de zor3 es rep resposta de la Secretaria General de la Diputació de Girona
consistent en la transcripció del seu informe elaborat en relació a les al'legacions
presentades per aquesta Oficina.

1. Extracte-resum de les al.legacions

Com a consideració preliminar,I'OAC vol matisar que no es pot concebre el dret d'accés
a la informació pública sense una adequada infraestructura de tractament de la
informació la qual vindrà condicionada pel sistema arxivístic, doncs, un document
públic que hagi estat eliminat o que no resulti localitzable pot suposar, en la pràctica,
un obstacle insalvabÌe per la transparència.
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El sistema d'arxius ha de ser, doncs, un suport al dret d'accés a la informació pública
que atresora, i no un condicionant del seu exercici.

Entrant ja a analitzar el text articulat, destaquem els següents suggeriments:

L'article 2, que porta per títol "àmbit d'aplicació", determina l'àmbit subjectiu, no
obstant, I'OAC troba a faltar que es determini també l'àmbit objectiu d'aplicació. Es
suggereix, per tant, que es descriguin els documents públics que hagin d'integrar el fons
de I'arxiu.

Igualment es suggereix la modificació de la redacció de la lletra c) del mateix article on
es refereix a "les persones que exerceixen càrrecs de representació política" substituint-
la per una altra expressió de contingut més ampli com ara "les persones fisiques que
ocupen càrrecs polítics" d'aquesta manera s'aconseguiria major coherència amb el
redactat de la llei rof zoot, de 13 de juliol, d'Arxius i Documents.

L'article u té per objecte les funcions pròpies del servei d'arxius i no el règim d'accés
com de la redacció del seu títol es podria desprendre. Per aquest motiu, I'OAC suggereix
que, si s'opta per mantenir el contingut d'aquest article, es modifiqui el seu títol per fer-
lo correspondre amb el seu veritable objecte.

A l'article gz dedicat als Principis Generals, I'OAC troba a faltar una referència explícita
als principis de transparència i d'accessibilitat màxima en què, entre d'altres, es

fonamenta el dret d'accés a la informació pública. Així mateix, es recomana que sigui
substituïda la referència que es fa a "els ciutadans" per l'expressió "totes les persones".

Pel que fa a la sistemàtica de l'article 32, I'OAC considera que l'incís de I'apartat r que
estableix que "l'accés del ciutadans als documents només pot ésser denegat en aplicació
de les limitacions legalment establertes. Les denegacions del dret d'accés als documents
públics s'han de fer per resolució motivada" hauria de formar part del contingut de
l'article 33 que és el que es dedica a les excepcions o limitacions al dret d'accés. La seva
ubicació actual en el precepte dedicat als principis generals resulta distorsionadora
perquè la regla general, precisament, ha de ser la de l'accés a la informació.

També per raons sistemàtiques i dins de l'article 32, es proposa que el seu apartat z
sigui reubicat en el Capítol corresponent doncs té per objecte una qüestió de
procediment com és el termini màxim per resoldre les sol'licituds d'accés.

L'OAC insisteix que el principi d'accessibilitat màxima ha d'inspirar el sistema, tota
restricció o limitació al dret d'accés ha de resultar clarament ben definida, de manera
que la seva aplicació quedi restringida a supòsits prèviament i acuradament descrits,
restringint al màxim la discrecionalitat. L'OAC estima que la redacció de I'article 33.2
no respon a aquesta exigència. D'una banda, fa dependre I'accés als documents d'una
mera operació tècnica arxivística com és la classificació la qual, per cert, s'ha de produir
sempre, com estableix l'article zo.r del Reglament. D'una altra banda, l'incís final de
Ì'apartat sembla introduir un nou motiu de limitació relacionat amb la urgència que,
tractant-se d'un concepte indeterminat podria donar lloc a interpretacions
indegudament restrictives del dret d'accés a la informació pública. Per tot això, I'OAC
suggereix o bé la supressió de l'apartat o bé la seva reformulació de manera que resulti
més respectuosa amb les exigències de transparència.

A I'article 36 I'OAC suggereix un canvi terminològic: substituir I'expressió "dades
protegides" o "dades reservades" per una expressió més genèrica com podria ser la de
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"dades afectades per alguna excepció", la raó d'aquest suggeriment es fonamenta en la
imprecisió que resulta de l'ús dels termes "protegides" i "reservades" respecte dels
quals la norma no ofereix cap definició autèntica.

L'article 39 estableix com a edat mínima per exercir el dret d'accés els setze anys,I'OAC
suggereix que s'elimini aquest precepte doncs no resulta coherent amb el principi
d'accessibilitat màxima ni tampoc amb el dret dels menors a estar informats com a part
del seu desenvolupament integral com a persones.

Finalment, es suggereix respecte de I'article 4r definir què s'entén per unitat
documental als efectes del Reglament del Sistema d'Arxius i Gestió de Documents de la
Diputació de Girona.

z. Resum de la resposta

La Secretaria General de la Diputació de Girona emet informe en el qual recull les

indicacions d'ordre tècnic proporcionades per part de I'assessor de la Diputació en

I'elaboració del Reglament i els criteris jurídics de la pròpia Secretaria.

Respecte les al.legacions fetes a I'article 2,laDiputació de Girona entén que l'Èrmbit

objectiu d'aplicació queda perfectament determinat per la lectura conjunta dels articles
I i2 . No obstant, per a més claredat de l'àmbit objectiu, en el redactat de I'article 10.1

on diu "L'afücle 2" es proposa indicar els articles I i 2. D'altra banda, la Diputació de

Girona no considera el suggeriment de descriure els documents que hagin d'integrar el

fons de I'arxiu doncs el Reglament té una incidència molt més amplia, no és un
reglament de I'Arxiu.
Sobre la modificació de la lletra c), la Diputació de Girona entén que I'altemativa
proposada per I'OAC pot donar lloc a una reiteració atès que "les persones que ocupen
càrrecs polítics" que no siguin electes estan ja esmentades a la lletra a). El redactat del
Reglament es vol centrar precisament en els càrrecs electes per remarcar la seva inclusió
en l'àmbit d'incidència del Reglament.

Els suggeriments fets a I'article I I no són presos en consideracio. La Diputació de

Girona manifesta que el títol de I'article 11 s'ha de llegir entenent que està dins el

Capítol I sobre Funcions i àmbits d'actuació del Servei d'Arxius i Gestió de

Documents.

Respecte les reflexions de I'OAC a I'article 32 sobre la manca de referència explícita al
principi de transparència i accessibilitat màxima, la Diputació de Girona no creu

adequada la seva incorporació al cos de clàusules del Reglament, donat que ja s'hi fa
referència a I'exposició de motius. D'altra banda el títol de l'article respon als principis
a seguir en I'aplicació del Reglament, no als principis generals sobre aquesta matèria.

Sobre els termes "ciutadans" i persones" es considera oportú incorporar una nova
definició a I'article 3: "Ciutadà: tota persona fisica, persona jurídica i ens sense

personalitat jurídica que es relacioni, o pugui relacionar-se amb l'administració de la
Diputació de Girona"
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Sobre la proposta de canvi dels paràgrafs la Diputació de Girona comunica que no es

poden acceptar perquè no milloren, sinó que distorsionen la sistemàtica de la norma.

A les recomanacions fetes respecte de I'article 33 relatiu a la consulta de fons no tractats
arxivísticament, I'OAC suggeria la seva supressió o reformulació, la Diputació de

Girona considera adequat mantenir el redactat donat que ja indica el caràcter temporal
de I'exclusió i la possibilitat de donar accés per raons d'urgència.

Pel que fa a les al'legacions a I'article 36 relatiu a les dades protegides, la Diputació de
Girona respon que la formula "dades afectades per alguna exclusió" que es proposa com
a alternativa no es pot acceptar. La normativa de protecció de dades es fonamenta
precisament en el fet que totes les dades personals mereixen protecció. S'han de
comunicar principalment quan una llei així ho estableix o quan es disposa del
consentiment dels interessats o afectats. En definitiva totes les dades estan afectades.

D'altra banda la frase proposada com a alternativa en les al'legacions de I'OAC no es

considera adequada, atès que en tot cas es tractaia de "dades afectades per alguna
exclusió al principi general de lliure accés". D'altra banda, el qualificatiu de

"reservades", que I'OAC proposa substituir és I'emprat freqüentment, tant a noÍnes
d'incidència general, com ara la Llei 1012001, de 13 de juliol, d'Arxius i Documents

@rt. 35.2), com a altres específiques, per exemple art. 95 Ley 58/2003, General
Tributaria. El fet que la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales empri
aquest terme no implica que en la seva utilització en altres noÍnes s'hagi de fer
referència o fer remissió a aquella Llei. La pròpia Ley 30/1992, de 26 noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común es refereix (art.37.2) al caràcter reservat de la determinada informació.

Davant el suggeriment de I'OAC d'eliminar I'article 39,1a Diputació de Girona defensa
que I'edat mínima de 16 anys no dificulta el principi d'accessibilitat màxima ni tampoc
el dret dels menors a estar informats com a part del seu desenvolupament integral com a

persones. L'eliminació del precepte que proposa I'OAC produiria I'efecte contrari al
desitjat, en la mesura que el dret d'accés s'equipararia al de la majoria d'edat de 18

anys, com a edat legal mínima i general, a partir de la qual es poden realitzar actes i
contraure drets i obligacions. Contràriament a això, el fet de rebaixar I'edat mínima del
dret d'accés als 16 anys afavoreix el principi d'accessibilitat màxima, i es fa possible en

la mesura que I'edat mínima de 16 anys és la referència per a la realitzacio de

determinats actes amb I'eficàcia jurídica en determinats supòsits que la pròpia llei
regula, com és el cas de I'accés a la funció pública previst a I'article 56.1 c) de la llei
712007 de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. També cal fer notar que el
precepte del Reglament que s'examina garanteix l'accés als menors de 16 anys en el
marc dels programes pedagògics.

Finalment I'OAC suggeria a l'afücle 4l que es definís què s'entén per unitat
documental als efectes de la norma analitzada. Al respecte la Diputació de Girona
respon que no es considera que el nombre màxim d'unitats de què parla el precepte

resulti potencialment restrictiu al dret d'accés, atès que el propi precepte acota l'accés i
la consulta d'aquest nombre màxim d'unitats documentals al d'una sessió. A més, la
mesura es justifica en el fet de fer compatible el dret d'accés amb el fet que el normal
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funcionament del servei no es vegi afectat, a I'empara de I'article 37.I de la Llei
3011992, de26 de novembre, de RJAPPAC.

3. Valoració general

Les al.legacions formulades han pretès incidir particularment en aquells aspectes del
text que guarden relació amb els àmbits sobre els quals recauen les funcions generals
que la Llei r4/zoo8, de 4 de novembre atribueix a l'Oficina Antifrau de Catalunya.
L'Oficina Antifrau entenia que l'aprovació d'aquest projecte de disposició general
constituïa una oportunitat de primer ordre per aprofundir en la transparència del
sector públic català, atès que els sistemes d'arxius han de ser un suport al dret d'accés a

la informació pública que atresoren, no un condicionant al seu exercici.

Quantitativament, s'han estimat tres recomanacions de I'OAC:

a) S'afegeix a l'article z, apartat c) el següent: "i altres càrrecs polítics". El precepte
que exerceixen càrrecs detindrà el redactat següent: "IÆs

representació política i altres càrrecs
persones

polítics".

b) S'afegeix a les definicions relacionades a l'article g, la lletra l) que tindrà el
següent redactat: "Ciutadà. Tota persona física, persona jurídica i ens sense
personalitat jurídica que es relacioni o pugui relacionar-se amb l'administració
de la Diputació de Girona".

c) Es modifica la primera expressió del primer paràgraf de l'article 1o.1 que
inicialment tenia el redactat següent: "Formen el patrimoni documental de la
Diputació de Girona tots els documents rebuts o creats per la Diputació de
Girona en exercici de les seves funcions als quals fa referència l'article z
d'aquest reglament" i presentarà el redactat següent: "Formen part del
patrimoni documental de la Diputació de Girona tots els documents rebuts o
creats per la Diputació de Girona en exercici de les seves funcions als quals fa
referència els articles r i z d'aquest Reglament".

La resta dels suggeriments fets per I'OAC han estat desestimats.

Qualitativament, tot i I'escassa acollida que han tingut les aportacions efectuades,
aquesta Oficina considera que els arguments esgrimits per la Diputació en justificació
del manteniment del text aprovat inicialment no desvirtuen els que fonamentaven el
nostre parer.

Per més informació, a la pàgina web de l'Oficina Antifrau es troba el quadre
d'al.legacions amb els textos més amunt esmentats.
(http : / /www. antifrau.cat I ca I almlegacions-a-normes.html)

Barcelona,2 d'ocfubre de 2013
l

Mar CardonaMafünez
Tècnica

José Rogelio
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