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AL�LEGACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA  

AL PROJECTE DE DECRET PEL QUAL S’APROVA EL 

REGLAMENT DE LA COMISSIÓ DE GARANTIA DEL DRET 

D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA 
 
 
Consideració preliminar 
 
Mitjançant anunci publicat al DOGC núm. 6864, de 5 de maig de 2015, es 
feu públic l’edicte de 30 d’abril de 2015, pel qual es sotmet a tràmit 
d’informació pública, durant el termini de 10 dies hàbils des de l’endemà de 
la data de la publicació, el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament 
de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública tramitat 
pel Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat 
de Catalunya (en endavant, el Projecte de decret i la CGDAIP, 
respectivament). 
 
En data 8 de maig de 2015 tingué entrada en el Registre d’aquesta Oficina 
Antifrau de Catalunya un ofici de la mateixa data de 5 de maig de 2015, 
que el secretari general del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals adreçà al director d’aquesta Oficina Antifrau, i al que, als 
efectes de donar compliment al tràmit d’audiència disposat a l’art. 67.4 de 
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, s’adjuntava el Projecte de decret 
per tal que aquesta Oficina els fes arribar les propostes i suggeriments 
adients, en el termini màxim de 10 dies hàbils a partir de la recepció de 
l’escrit. 
 
El Projecte de Decret és tramitat en compliment de l’habilitació continguda a 
l’efecte a l’article 41.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern (en endavant, la 
Llei 19/2014), així com a l’empara del l’exprés mandat legal al Govern, 
establert al punt 4 de la Disposició final Tercera de la mateixa Llei 19/2014. 
 
Les presents observacions i suggeriments són emesos a l’empara dels art. 1 
i 3 de la Llei 14/2008, de 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya, 
així com de l’art. 13.2 d) de les Normes d’actuació i règim intern de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya (en endavant, la LOAC i les NARI, respectivament), 
segons el qual, correspon a la Direcció de prevenció  formular al director o 
directora de l’Oficina propostes i recomanacions sobre disposicions 
normatives vigents o en tràmit d’aprovació perquè les elevi al Parlament, al 
Govern, als ens locals i, en els termes en què la normativa ho permeti, a les 
institucions i els organismes estatals, comunitaris i internacionals. 
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Àmbit subjectiu d’actuació de la CGDAIP 
 
A l’article 3 del Decret es configuren tres classificacions d’ens i organismes 
les actuacions en matèria d’accés a la informació pública dels quals, per 
aquest ordre, es troben (i) subjectes a la intervenció de la CGDAIP (art. 3.1 
del projecte de decret); (ii) “poden” ésser subjectes a la intervenció de la 
CGDAIP, si els ens que s’hi relacionen signen un conveni amb la CGDAIP a 
aquest efecte (art. 3.2 i 3.3 del Projecte de decret); (iii) o bé excloses per 
se de la intervenció de la CGDAIP (art. 3.4 del Projecte de decret). 
 
Entenem que algunes de les previsions contingudes en aquest article 3 del 
projecte de Decret són contràries a la Llei 19/2014 que desenvolupa: 
 

a) Modificació de l’art. 3.2 
 
La competència de la CGDAIP es circumscriu a la tramitació i resolució de la 
reclamació especial que es regula als arts. 39 i ss. de la llei 19/2014. 
 
Aquesta reclamació té per objecte resolucions dictades en matèria de dret 
d’accés a la informació pública, així com resolucions dels recursos de 
reposició que contra les mateixes siguin eventualment interposats. 
 
Per tant, l’àmbit subjectiu al que necessàriament ha d’estendre les seves 
funcions la CGDAIP ha d’integrar, com a mínim, els ens i organismes que 
d’acord amb l’art. 3 de la Llei 19/2014, resten obligats directament al 
compliment del Títol III de la Llei 19/2014, és a dir, aquells que han de 
donar tràmit i resoldre sol·licituds d’accés a informació pública, això és: 
 
-  Administració de la Generalitat (art. 3.1 a) Llei 19/2014) 
-  ens que integren l’Administració local de Catalunya (art. 3.1 a) Llei 

19/2014) 
-  organismes i entitats de naturalesa administrativa dependents o 

vinculats a aquestes administracions, societats amb participació 
pública majoritària i fundacions del sector públic (art. 3.1 b) Llei 
19/2014) 

-  institucions a què es refereix el Capítol V del Títol II de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya (és a dir, els ens estatutaris: Consell de 
Garanties Estatutàries, Sindicatura de Comptes, Síndic de Greuges i 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya) (art. 3.1 b) Llei 19/2014) 

-  institucions públiques que no són administracions públiques però que 
actuen amb independència funcional o amb una autonomia especial 
reconeguda per llei que exerceixen funcions de regulació o supervisió 
externa sobre un determinat sector o activitat –per exemple, aquesta 
oficina Antifrau, o l’Autoritat Catalana de Protecció de dades– (art. 3.1 
b) Llei 19/2014) 
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-  col·legis professionals i les corporacions de dret públic, en allò que 
afecta l’exercici de llurs funcions públiques (art. 3.1 b) Llei 19/2014) 

-  consorcis o altres formes associatives i llurs ens vinculats (art. 3.1 b) 
Llei 19/2014) 

-  societats mercantils en què participa de manera majoritària alguna 
d’aquestes administracions (art. 3.1 b) Llei 19/2014) 

-  universitats públiques de Catalunya i els ens que en depenen o hi 
estan vinculats o participats, incloses les societats mercantils, les 
fundacions i altres ens instrumentals (art. 3.1 c) Llei 19/2014) 

 
Tanmateix, però, l’art. 74.3 de la Llei 19/2014 especifica que, contra els 
actes i les omissions que afectin el dret d’accés a la informació pública 
emesos per les institucions i organismes diferents als que es refereix l’art. 
73 anterior, “es pot aplicar el sistema de garanties establert pel capítol IV 
del títol III” (reclamació especial davant la CGDAIP) “si les institucions i els 
organismes a què fa referència aquest article i la Comissió de Garantia del 
Dret d’Accés a la Informació Pública ho estableixen per conveni”. 
 
De l’anterior, aquesta Oficina ha de concloure que el ple respecte a la Llei 
19/2014 exigeix que l’art. 3.2 del Projecte de decret inclogui (afegeixi), 
entre la relació d’entitats i organismes als que la possible actuació de la 
CGDAIP resta supeditada a l’existència previ d’un conveni, no només el 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya, com ja es fa, sinó també la resta 
d’institucions a què es refereix el capítol V del Títol II de l’Estatut 
d’autonomia, és a dir, també el Consell de Garanties Estatutàries, la 
Sindicatura de Comptes i el Síndic de Greuges. 
 

b) Supressió de l’art. 3.4 
 
A més, entenem que l’art. 3.4 hauria de ser suprimit, amb fonament en tres 
motius: 
 

El primer, perquè ja s’ha argumentat que el Consell de Garanties 
Estatutàries, la Sindicatura de Comptes i el Síndic de Greuges han 
d’incorporar-se a la relació d’entitats de l’article 3.2, per la qual cosa 
han de desaparèixer de l’art. 3.4. 
 
En segon terme, perquè no entenem fonamentada l’exclusió de les 
funcions de la CGDAIP respecte ni de la Comissió Jurídica Assessora, ni 
del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, atès que 
aquestes dues institucions són reconegudes a l’article 72 de l’Estatut 
d’autonomia, i com a òrgans consultius del Govern, per la qual cosa no 
es troben regulades al capítol V del Títol II de l’Estatut d’autonomia, 
sinó al seu Capítol III del Títol II: ni se’ls pot atribuir les mateixes 
conseqüències que a les institucions del capítol V del Títol II, ni tampoc 
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en cap moment la Llei 19/2014 preveu la seva possible exclusió del 
control de la CGDAIP. 
 
En tercer lloc, acceptat l’anterior, l’única excepció acceptable de les 
incloses en el redactat proposat de l’art. 3.4 del Projecte de decret és 
la que té a veure exclusivament amb el Parlament. Tanmateix, però, 
aquesta previsió és redundant i, per tant, sobrera, en al mesura que la 
DA 5a de la Llei 19/2014 ja preveu expressament l’exclusió del 
Parlament de les funcions de la CGDAIP, quan prescriu, en el seu 
apartat 2n lletra h), que el Parlament ha d’ “establir un sistema de 
garanties propi (...)”.    

 
Funcions de la CGDAIP 
 
En relació amb el llistat de funcions de la CGDAIP que contempla l’article 7 
del Projecte de decret, sorprèn positivament l’atribució d’una competència 
com és la consignada a la lletra c) de l’ap. 2n de l’article: “supervisar el 
compliment de la legislació vigent en matèria de transparència i accés a la 
informació pública (...)” 
 
Aquest reconeixement es reitera a l’article 29.2 del Projecte quan, en 
descriure el contingut que ha d’oferir la memòria d’activitats de la CGDAIP, 
al·ludeix, entre d’altres, a “l’anàlisi del compliment de la legislació vigent en 
matèria de transparència”. 
 
L’atribució comporta una ampliació de les reduïdes competències que la Llei 
19/2014 assigna a la CGDAIP, constretes a l’estricta tramitació (i resolució) 
de les reclamacions contra resolucions dictades en matèria de dret d’accés a 
la informació pública –l’art. 39.1 Llei 19/2014 és clar en delimitar la funció 
de la CGDAIP a la de “vetllar pel compliment i les garanties del dret d’accés 
a la informació pública (...)”–.  
 
D’aquesta manera, sembla que les funcions de la CGDAIP abastaran també 
al control del compliment dels deures de publicitat activa que són objecte de 
regulació del Títol II de la Llei 19/2014, que en el marc legal de referència, 
quedaven orfes d’un control o tutela específics (sense tenir en compte 
l’avaluació que la Llei n’assigna al Síndic de Greuges, així com de les 
auditories internes que cada subjecte obligat n’ha de realitzar). 
 
De fet, la unifuncionalitat reconeguda per la Llei 19/2014 a la CGDAIP, es 
contraposa amb les múltiples competències que l’art. 34 de la llei estatal 
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern, atribueix al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el 
marc de l’Administració de l’Estat –lògicament sense caràcter bàsic–, que, 
recordem, entre d’altres funcions, és cridat a vetllar també pel compliment 
de les obligacions de publicitat activa, àmbit en el qual, davant un 
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incompliment, pot emetre resolucions per a fer cessar el mateix o per a 
instar la incoació del corresponent expedient sancionador.  
 
Al marge de la bondat de l’ampliació competencial, voldríem suggerir que el 
desenvolupament reglamentari aprofiti l’avinentesa per a concretar en 
major mesura les potestats i facultats que, en relació al control dels 
continguts de publicitat activa, hauria de venir cridada a desenvolupar la 
CGDAIP.  
 
Els membres titulars de la CGDAIP 
 
Del Capítol III del Projecte de decret (“composició”), aquesta Oficina 
adverteix que aspectes essencials de l’estatut jurídic dels membres que 
composen la CGDAIP no són aclarits i ni tan sols previstos. 
 
Convé determinar quina serà la vinculació jurídica professional dels 
membres de la CGDAIP. La  Llei 19/2014 tan sols es refereix a què seran 
designats per 3/5 parts dels diputats del Parlament de Catalunya i que han 
d’exercir el càrrec amb dedicació exclusiva (art. 40 Llei 19/2014), però no 
queda clar si romandran adscrits o vinculats al parlament, o bé a 
l’Administració de la Generalitat, a la què, d’acord amb l’art. 4 del projecte 
de decret, s’adscriurà la CGDAIP. La determinació de la vinculació és 
essencial pels nombrosos efectes que s’hi derivaran.  
 
Alhora, és necessari que la norma proposada 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 19/2014 
tan sols prescriu que els seran aplicables “les normes sobre incompatibilitats 
del personal al servei de les administracions públiques”. Lluny d’aclarir 
aquest transcendental dubte, l’art. 11.2 del Projecte de decret encara 
complica més la incertesa afegint, malauradament i de forma ambigua, que 
als membres de la CGDAIP “els són aplicables les normes sobre 
incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques i, en 
el seu cas, la d’alts càrrecs”. La incertesa d’aquesta previsió ambigua es 
confirma en el contingut que l’art. 27.2 e) del Projecte de decret preveu per 
a ser publicat al Portal de transparència de la CGDAIP: “les resolucions 
dictades per l’òrgan competent, en aplicació de la normativa sobre el règim 
d’incompatibilitats dels alts càrrecs”. Sembla doncs que aquest precepte sí 
té clara la naturalesa, suposadament, dels membres de la CGDAIP?   
 
Com a conseqüència de l’anterior, el Projecte de decret hauria de concretar 
el règim jurídic aplicable al càrrec de membre de la CGDAIP. 
 
Tampoc no podem estar d’acord amb la regulació que ofereix l’art. 9.1 del 
Projecte de decret pel que fa a la proposta de les persones candidates a 
ésser membres de la CGDAIP per part dels grups parlamentaris, atès que 
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aquesta opció comporta una designació clarament política que sense dubte 
ve a polititzar l’òrgan administratiu. I precisament és d’aquest mecanisme 
de designació del que la norma ha de defugir, especialment quan es tracta 
de triar titulars i responsables d’òrgans que exerceixen funcions de control, 
com és el cas, que han de caracteritzar-se per llur especialització tècnica, 
tal i com l’apartat 3r de l’art. 39 de la Llei 19/2014 reconeix, quan 
determina que la CGDAIP “ha d’exercir les seves funcions per mitjà d’actes i 
acords de caràcter tècnicojurídic”, o com exigeix l’art. 40 de la mateixa Llei, 
en requerir que els membres siguin “juristes especialistes en dret públic i 
tècnics en matèria d’arxius o gestió documental”. 
 
En darrer terme, l'apartat primer de l'article contempla que el Parlament 
pugui optar per altres sistemes de proposta de candidats. Sens perjudici 
que la designació de les persones que per primera vegada han d'integrar la 
CGDAIP –i que, per tant, dita designació s'hagi fet sense haver disposat del 
desplegament reglamentari que aborda aquest Projecte– resulta 
absolutament necessari, en parer de l'Oficina, que sigui aquesta norma la 
que 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. En aquest sentit, l'Oficina mostra la seva preferència 
per un sistema de convocatòria pública per entendre que aquesta és l'única 
manera de garantir els principis que necessàriament han d'inspirar l'accés a 
càrrecs públics de caràcter professional: igualtat, mèrit i capacitat. 
 
La secretaria tècnica 
 
En un sentit similar, el càrrec de la secretaria tècnica, objecte de regulació a 
l’article 19 del Projecte de decret, tampoc no compta amb la mínima 
concreció normativa exigible: el text proposat es limita a preveure’n llur 
designació per la persona presidenta de la CGDAIP, així com els requisits 
que ha de complir, però omet cap referència als següents aspectes 
d’especial rellevància: 
 

- el Projecte de decret oblida referir-se a la vinculació concreta que 
aquest càrrec ha de tenir amb el departament d’adscripció de la 
CGDAIP; 
 
- tampoc es contempla la necessària previsió d’un concret règim o 
sistema per a proveir la plaça; 
 
- hauria d’indicar-se, en el seu cas, el rang jeràrquic que ha de 
correspondre al lloc de treball, així com llur previsió en la relació de llocs 
de treball corresponent al Departament d’adscripció de l’òrgan 
administratiu; 
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- amb caràcter general, la provisió, l’estatut i la resta de condicions 
jurídiques inherents a la plaça han de garantir el ple respecte a la 
normativa vigent en matèria de funció pública i, en especial, als 
principis d’igualtat, mèrit i capacitat que la fonamenten. 

 
El personal adscrit a la CGDAIP 
 
En la mateixa línia, l’article 56 del Projecte de decret, que té per objecte 
específic els “mitjans personals” de la CGDAIP, no conté cap mena de 
previsió o remissió referent ni a les condicions mínimes essencials del 
personal, ni al règim jurídic pel qual ha de regir-se.  
 
En aquest sentit, resulta imprescindible que la norma proposada incideixi en 
els següents aspectes: 

 
- referència a la vinculació del personal i al règim aplicable als llocs a 
ocupar pel personal de la CGDAIP, que hauria de respectar les normes 
vigents en matèria de funció pública; 
 
-  especial menció al sistemes de provisió de les places, garantint el ple 
respecte als principis d’igualtat, mèrit i capacitat; 
 
- previsió o referència relativa a la integració dels llocs a ocupar en la 
CGDAIP en la relació de llocs de treball del departament al que s’adscriu 
l’òrgan. 

 
Per la seva vinculació amb matèria de personal, igualment volem aprofitar 
en aquest apartat per a incidir en la necessitat que l’article 27.3 del 
Projecte de decret faci al·lusió, juntament amb el deure de difondre la 
CGDAIP la informació relativa a la contractació pública, convenis, 
subvencions i patrimonial, també la informació que es refereix a la gestió en 
matèria de personal (processos de selecció, provisió, retribucions, etc.) 
 
La reclamació davant la CGDAIP 
 
La naturalesa de la reclamació: una qüestió no resolta 
 
Aquesta Oficina, des de fa temps, ha manifestat greus reserves pel que fa al 
disseny i naturalesa del sistema impugnatori de les resolucions que es dictin 
en matèria d’accés a la informació pública. 
 
La possible interposició d’un recurs de reposició, previst a l’art- 38 de la Llei 
19/2014, fa suposar necessàriament que les resolucions del dret d’accés 
han d’esgotar la via administrativa, d’acord amb els art. 116 i 117 Llei 
30/1992.  
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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’article 107.2 de la 
Llei 30/1992 concedeix al legislador sectorial: “(…) el recurs de reposició 
podrà ser substituït pels procediments a què es refereix el paràgraf anterior, 
respectant el seu caràcter potestatiu per a l’interessat”. 
 
Precisament per aquest motiu, hem entès que la reclamació hauria de ser 
alternativa (substitutiva) al recurs administratiu ordinari de reposició: 
 

Els articles 39 i 42 de la Llei 19/2014 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 dos 
mecanismes d’impugnació, ambdós facultatius i previs a la via 
jurisdiccional, no poden conviure, 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 19/2014, a l’ap. 4rt, 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, aquesta és la solució que adopta la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, 
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 
21”.» Alhora, l’art. 23.1 Llei estatal 19/2013 prescriu, i amb caràcter 
bàsic, que la reclamació “tindrà la consideració de substitutiva dels 
recursos administratius de conformitat amb allò disposat a l’article 
107.2 de la llei 30/1992 (...)”. 
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I la normativa catalana aplicable no només no preveu aquesta substitució, 
sinó que, a més, ara l’article 34.2 del Projecte de decret (relatiu al termini 
per a interposar la reclamació) imposa que la reclamació es juxtaposa en el 
temps, de forma consecutiva, al procediment del recurs de reposició: “la 
reclamació no es pot interposar, si escau, fins que no s’hagi resolt el recurs 
de reposició previst a l’article 38 de la Llei 19/2014 (...)”. Per tant, quan 
s’hagi interposat una reposició, caldrà esperar a que aquesta acabi per 
després tenir l’opció d’exercir la reclamació. 
 
S’esdevé una important incongruència que genera una essencial 
problemàtica a l’hora de determinar la naturalesa jurídica pròpia de la 
reclamació, i que, per tant, ha de ser necessàriament esmenada: és un 
contrasentit que la resolució del recurs ordinari de reposició, que tan sols 
admet un recurs contenciós administratiu, pugui ser alhora impugnada 
mitjançant una reclamació davant la CGDAIP; alhora, el Projecte de decret 
insisteix en què les resolucions de la CGDAIP únicament es poden impugnar 
davant la jurisdicció contenciosa administrativa (art. 49 Projecte de decret), 
però, no restarà esgotat el termini legal per acudir a la jurisdicció, des del 
moment en què ja s’havia dictat una resolució del recurs de reposició? 
  
Legitimació per a interposar la reclamació davant la CGDAIP 
 
L’article 32 e) del Projecte de decret sorprenentment legitima a interposar 
la reclamació, juntament amb les persones sol·licitants i les terceres 
persones eventualment afectades per les resolucions impugnades, a “les 
administracions públiques, entitats i organismes competents en la tutela 
dels drets, béns o interessos protegits pels límits al dret d’accés a la 
informació pública previstos a la legislació vigent”. 
 
I diem que ens sorprèn aquesta legitimació perquè no té precedents 
normatius, ni en la pròpia Llei 19/2014 que es desenvolupa, ni en la Llei 
estatal bàsica 19/2013, com tampoc en les normes comparades del nostre 
entorn en la matèria.  
 
A més, en virtut de les disposicions que de forma més general regeixen en 
el nostre ordenament juridicopúblic, l’exercici dels instruments d’impugnació 
és reservat tan sols a aquelles persones que ostentin un dret o interès 
legítim particularment afectat per l’acte administratiu impugnat, en atenció 
al concepte de persona interessada que ofereix l’art. 31 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre. 
 
Creiem que els ens i organismes públics 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, 
alhora que d’especials facultats i potestats públiques, per tal de fer valer i 
exercir llurs competències en garantia i salvaguarda dels béns jurídics que 
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protegeixen. I és precisament la supremacia d’aquestes potestats públiques 
de tutela el que justifica sobradament que el paper legal que compleixen 
aquestes institucions no pugui ser equiparat o situat en un mateix nivell de 
legitimació, en un mecanisme impugnatori com és el cas, respecte de les 
persones interessades en el procediment administratiu.   
 
Dissortadament, s’afegeix a l’argumentari anterior que el precepte tan sols 
reconegui legitimació a les entitats que vetllin per la protecció només dels 
“límits” als dret d’accés, prescindint d’aquelles altres, com ara és aquesta 
Oficina Antifrau de Catalunya, que han de tutelar l’adequació i suficiència de 
les mesures de transparència que el sector públic de Catalunya ha 
d’implementar en llur organització i actuació. 
 
En darrera instància, la generalitat emprada en la redacció del precepte, el 
dota d’una ambigüitat i imprecisió que, sumada als fonaments substantius 
anteriors, generen una inacceptable inseguretat jurídica en la determinació 
del seu abast i exercici. 
 
Interposició de les reclamacions 
 
Entre les indicacions que l’article 33.1 preveu que hagi de contenir el 
formulari electrònic, a fi i efecte de la interposició de les reclamacions, 
consta, a la lletra c), l’expressió dels “motius de la reclamació”.  
 
No podem estar d’acord amb la inclusió amb caràcter preceptiu d’aquest 
contingut en la formulació de la reclamació: a banda de la manca de 
precedents normatius comparats, cal recordar que tampoc per a la 
formulació de la sol·licitud inicial d’informació, adreçada als subjectes 
obligats, no s’exigeix la consigna de motivació; en aquest sentit, l’art. 26.2 
de la Llei 19/2014, o l’art. 17.3 de la Llei 19/2013, que expressament 
dispensen de la motivació en les sol·licituds. I el mateix criteri hauria 
d’impugnar, a fortiori, la formulació de la reclamació: 
 
En primer lloc, perquè en tractar-se d’un element d’impugnació, són obvis 
els motius que el fonamentaran: el desacord amb la decisió continguda en 
l’acte administratiu impugnat. I, en segon terme, perquè aquests supòsits 
de desacord, ja són prou palesos i detallats en les lletres a) a d) del 
precedent article 32 del mateix Projecte de decret. 
 
Admissió de les reclamacions 
 
Respecte d’aquesta matèria, trobem a faltar, en l’article 35 del Projecte de 
decret, la previsió i regulació de determinats aspectes que considerem 
essencials: 
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No considerem oportú, atesa la manca de precedents, així com la 
inseguretat jurídica que genera, contrària a les més generals normes 
del dret administratiu, la previsió alternativa que fa l’apartat 1r de 
l’article, segons la qual, un cop presentades les reclamacions, la 
CGDAIP les ha de verificar i “pot acordar, si escau, la inadmissió de la 
reclamació o sol·licitar a la persona reclamant que esmeni la 
sol·licitud”. Aquesta alternativa, sense presentar cap motivació o criteri 
d’elecció, pot derivar sense dubte en l’exercici d’una autèntica potestat 
discrecional que hauria d’evitar-se en tota regla. 
 
En aquest mateix sentit, trobem en falta una enumeració dels motius 
que han de fonamentar una eventual inadmissió de les reclamacions. 
La importància de la necessitat d’aquesta indetificació explícita rau, 
entre d’altres raons, en el mateix fet que l’art. 47 del Projecte de 
decret preveu explícitament la inadmissió com a contingut possible de 
la resolució que posi fi al procediment de reclamació, tenint en compte 
que la resolució haurà de ser sempre motivada (ap. 2n). 
 
Tampoc no preveu expressament el precepte el deure d’haver de 
notificar l’admissió de la reclamació a les persones interessades: 
entenem imprescindible haver de preveure aquesta notificació, més 
quan l’art, 41.2b) configura, a mode d’un dels possibles moments en 
què les persones interessades poden sol·licitar el procediment de 
mediació, el “termini de cinc dies a partir de la notificació de l’admissió 
de la reclamació”.    

 
Procediments de mediació i resolució 
 
Acta final de mediació.-  Per raons de coherència, a l’ap. 3r de l’article 
44, hauria d’afegir-se a l’expressió “l’acta final de mediació posa fi al 
procediment de reclamació”, la condició que, per a aquest efecte, l’acta ha 
de contenir l’acord a què hagin pogut arribar les parts, perquè, en altre cas, 
en què l’acord no s’hagi assolit, el procediment de reclamació no fineix, sinó 
que continua amb el procediment de resolució (art. 45 b) 
 
Inici del procediment de resolució.- Atès que de l’article 41 el Projecte 
de decret es desprèn que l’inici de la mediació requereix en tot cas una 
sol·licitud a l’efecte per la persona reclamant o pels tercers afectats, l’article 
45, en regular l’inici del procediment amb resolució, hauria d’afegir una 
nova lletra en què es reculli un altre supòsit d’inici del procediment de 
resolució, referent a quan la persona reclamant o les terceres persones 
afectades no hagin presentat, en el moment oportú (segons art. 41), una 
sol·licitud de tramitació de la reclamació mitjançant el procediment de 
mediació. 
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Accés a la informació en supòsits d’oposició de terceres persones 
 
La previsió continguda a l’art. 36.2 del Projecte de decret, segons la qual, 
en aquests supòsits “l’accés a la informació no pot tenir lloc fins que hagi 
finalitzat el procediment de reclamació”, entenem que vulnera tant la Llei 
19/2014 com també la llei estatal bàsica 19/2013: 
 

D’acord amb l’art. 34.3 Llei 19/2014, en els casos en què la resolució 
és estimatòria de la sol·licitud i hi ha hagut oposició de tercers, l’accés 
a la informació només es pot fer efectiu: 
 
(i) una vegada ha transcorregut el termini per a interposar recurs 

contenciós administratiu sense que s’hagi formalitzat (fermesa 
en via contenciosa per manca de recurs); 
 

(ii) o, en cas que s’hagi presentat aquest recurs (i sempre que la 
resolució estimatòria no estigui suspesa): “si (el recurs) no s’ha 
acompanyat de petició de mesures cautelars de suspensió o 
s’hagi resolt aquest incident en el sentit de mantenir 
l’executivitat de l’acte administratiu”. 

 
Cal dir, però, que aquest segon incís legal no és respectuós amb allò 
disposat a l’article 22.2 de la Llei estatal 19/2013 que, amb caràcter 
bàsic, preveu la condició suspensiva de la resolució estimatòria fins la 
fermesa en via judicial, en qualsevol cas. 

 
Alhora, la previsió de l’art. 36.2 hauria de ser coherent, no només amb les 
normes legals referides, sinó també amb l’art. 50.2 del mateix Projecte de 
decret (“formalització de l’accés”), que expressament reconeix (de millor 
manera que l’article 36.2, encara que tampoc de forma completa, d’acord 
amb els termes legals indicats), que: “si hi hagués hagut l’oposició de 
terceres persones, l’accés a la informació només es pot dur a terme quan 
hagi transcorregut el termini per interposar el recurs contenciós-
administratiu”. 
  
Difusió dels acords en el Portal de transparència de la CGDAIP 
 
A l’ap. 2n de l’article 27 del Projecte de decret figura una relació de 
continguts que han de nodrir el Portal de transparència. Entre elles, la lletra 
j) es refereix a la necessitat de fer públiques les resolucions dictades per la 
CGDAIP, en compliment d’allò disposat a l’art. 44.1 de la Llei 19/2014. 
 
Creiem que aquesta exigència de publicitat activa hauria de ser ampliada a 
tots els acords que es prenguin en el si de la CGDAIP, en atenció al que 
estableix l’art. 17.3 del mateix Projecte de decret, segons el qual, “la 
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Comissió ha de difondre els acords que adopta a través del portal de 
transparència”. 
 
Activitat de contractació pública 
 
En la mesura que en diversos moments el Projecte de decret fa al·lusió a la 
capacitat de contractar de la CGDAIP (art. 27.3 –difusió al Portal de 
transparència de la informació relativa a contractació pública–, o l’art. 57.3, 
que prescriu que “el règim jurídic de contractació de la Comissió és el que 
estableix la legislació de contractes del sector públic”), des d’aquesta 
Oficina volem recordar que la CGDAIP té naturalesa d’òrgan administratiu 
(art. 41 Llei 19/2014), adscrit al Departament de la Generalitat competent 
en matèria d’Administracions pública (art. 4.1 Projecte de decret), de la 
qual cosa es dedueix la manca de personalitat jurídica de l’òrgan i, per tant, 
la difícil possibilitat de ser considerat com a òrgan de contractació. 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, 14 de maig de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Vistiplau 
 
Òliver Garcia Muñoz    Òscar Roca Safont 
Tècnic jurista      Cap de l’Àrea de legislació i  
Àrea de legislació i assumptes jurídics  assumptes jurídics 


